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 كتاب الوافي في نظم القوافي

 (هـ186 -هـ 101ألبي البقاء صالح بن الشريف الرندي)
 

 تحقيق
 إنقاذ عطا اهلل محسنأ.د. 

 كلية التربية –جامعة األنبار 
 

 الجزء األول
 :توطئة

محمدد )قرأت في كتاب المرحوم ميخائيل عواد ما يفيدد بد ن الباحدل الميربدي األسدتاذ 
وجداء  (م4791)للرندد  ونردرف فدي الميدرب سدنة  (الدوافي)كتداب قد حقدق  (الخمار الكنوني

في الكتاب أيضًا أن أستاذنا الفاضل الدكتور حكمة األوسي يعندي بتحقيدق الكتداب مندذ ذلد  
ولما كنت متيقنًا كل اليقين ب ن أسدتاذنا األوسدي لدم ينجدز تحقيدق  الكتداب فقدد  .(1)التاريخ 

مكتبددات القطددر الرسددمية كل ددا فلددم أع ددر  رحددت ابحددل عددن نسددخة مددن تحقيددق الكنددوني فددي
مما رسدخ لديا اليقدين بد ن  .بل هي لم تسجل أصاًل في أية مكتبة من مكتبات العراق .علي ا

طبعة الكنوني لم تصل إلى العراق وربما وصلت نسخة من ا بركل رخصي إال أنني لم أقد  
بدداح ين واألسدداتذ   ددم تقصدديت األمدر لددد  أصددحاب المكتبدات الخاصددة العددامر  مدن ال .علي دا

األجالء ممن يحرصون على اقتناء كل ما ينرر من نفدائ  التدرال العربدي المنردور  خدار  
فما ع رت على طبعة الكنوني ولم يذكر لي واحد من األسداتذ  الفضدالء ب ندا رداهد  ،القطر

ب وزياد  في الت بت فقد راسلت مع د المخطوطات العربية ودار الكتد .أو قرأ في تل  الطبعة
 المصرية للت كد من أمر تحقيق الكتاب فلم يصلني من م رد وال جواب إلى اليوم.

وعندما كنت أقدرأ عدن الرندد  وترا دا وجددت أن كتداب الددكتور محمدد رضدوان الدايدة 
أ  بعدد نردر   (م4791)المنردور سدنة  (أبو البقاء الرند  رداعر ر داء األنددل )الموسوم 

                                      
 .144-2/141ميخائيل عواد  :ينظر مخطوطات المجم  العلمي العراقي (1)
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حينمدا كدان يتحددل  (الوافي)د مطلقًا قضية تحقيق كتاب الكنوني بسنتين لم يرر بل لم يؤك
عن ترال الرند  وت ليفا بل إن األستاذ الدايدة عنددما كدان يقتدب  مدن الكتداب فتندا يقتدب  

 .(1)من النسخ المخطوطة منا فقط 
أنجددزت فددي كليددة اجداب بجامعددة بيددداد أطروحددة دكتددوراف  (م4797)وفددي ربيدد  عددام 

 .عر األندلسي في عصدر بدن األحمدر" للباحدل مقدداد رحديم خضدرعنوان ا "اتجاهات نقد الر
وهذا الرجل أعرف رخصيًا مد  إطالعا وحرصا على ما هدو منردور أو ينردر مدن التدرال 

فاندا يردير إلدى النسدخ  (الدوافي)ولكنا حينما كدان يتعدرف فدي أطروحتدا لكتداب  ،األندلسي
 .(2)المخطوطة من ا فقط 

ني وبدين زمدن هدذف األطروحدة مدا يربدو علدى السدتة ومعلوم أن بين زمدن نردر  الكندو 
وفيدا بحدل  (المدورد)صدر في بيداد عدد من أعداد مجلة  (م2222)وفي عام  .عرر عاماً 

وقدد جعدل  ،لألستاذ الفاضل عبد العزيز الساور  يستدر  فيا على رعر عبد اهلل بن الحدداد
نما واحدًا من مصادرف التي اعتمد علي ا إال أنا  (الوافي)كتاب  لم يرر إلى طبعة الكنوني وا 

إلى النسخ المخطوطة فحسدب ممدا ي بدت أندا لدم يطلد  علدى تحقيدق ل دذف المخطوطدة علدى 
 .(3)الرغم من مرور أك ر من رب  قرن على نررها 

إذ  ،إنني لست هنا بصدد الرد على مدا ورد فدي كتداب أسدتاذ المرحدوم ميخائيدل عدواد
غيدر أن هدذف  ،قدد اطلد  أو سدم  بنردر  الكندونيالبد وهو الموسدوعي ال بدت مدن أن يكدون 

بدل إن هدذف النردر  لدم تكدن معروفدة أو  ،النرر  لم تصل إلينا نحن الدارسين والبداح ين أبدداً 
 .مر ور  على صعيد الوطن العربي أيضاً 

األمر الذ  رسدخ لدد  القناعدة بضدرور  تحقيدق الكتداب ونردرف السديما إنندا لدم نع در 
ني التي مضدى علي دا أك در مدن ربد  قدرن ظ درت خالل دا الك يدر على نسخة من نرر  الكنو 

مددن الكتددب األندلسددية المحققددة والتددي تسددتند فددي تحقيددق الكتدداب ونرددرف علددى وفددق تلدد  
 .المستجدات

                                      
 .4791 ،4ط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ندل  الدكتور محمد رضوان الدايةينظر أبو البقاء الرند  راعر ر اء األ  (1)

 .4797 ،مقداد رحيم خضر ،اتجاهات نقد الرعر األندلسي في عصر بني األحمر (2)

 (.م2222)   ،2ع  ،29مج  ،مجلة المورد ،عبد العزيز الساور  ،فائت رعر أبي عبد اهلل بن الحداد األندلسي (3)
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حددددا الردددعر )فكدددان أن أنجدددزت تحقيدددق الجدددزء الرابددد  واألخيدددر مدددن الكتددداب وعنواندددا 
السددنة  –العدددد السدداد   (جامعددةكليددة المعددارف ال)ونرددرتا فددي مجلددة  (والعددروف والقافيددة

وها أنا اليوم أنجز تحقيق الجزء األول منا والذ  يتضمن أربعدة  (.م2221)الخامسة لسنة 
 :أبواب هي

 .((في فضل الرعر ومن تكلم با وأ اب عليا)) :الباب األول
 ((في الرعراء وطبقات م)) :الباب ال اني
 (  (في عمل الرعر وآدابا)) :الباب ال الل

 (  (في أغراف الرعر وآدابا)) :الراب الباب 
وآمددل أن يددوفقني اهلل تعددالى إلددى إتمددام تحقيددق الجددزئين ال دداني وال الددل ليددتم تحقيددق 

ألن مرور أك ر من رب  قرن على تحقيق عمل ترا ي عمدل يحتدا  إلدى  ،الكتاب ب قرب وقت
أو مفقدودًا كمدا  فكيف إذا كان هذا الكتداب المحقدق قلديالً  ،التجديد والتواصل م  المستجدات

هو حاصل م  كتاب الرند  هذا لذا أجد من الواجب والضرور  إعاد  تحقيق الكتداب ونردرف 
ومدن  .خدمة للمسير  العلمية ولطالب العلم والمعرفة وخدمة لترا نا العربي اإلسالمي العريق

 .اهلل العون والتوفيق
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 :(1)ؤلف ملا
بيددر مددن األسدداتذ  األجددالء والبدداح ين لعلددي ال أضدديف جديدددًا لمددا سددبقني إليددا عدددد ك
فقدد قددموا للقدارل كدل مدا لدا عالقدة  .األفاضل من إحاطدة بحيدا  الرندد  ومراحل دا ودقائق دا

بحيدددا  الرجدددل وعائلتدددا ونرددد تا وترحالدددا وتعليمدددا وعلمدددا و قافتدددا ورددداعريتا ورددديوخا 
وها حيددل أرددبع (الددوافي)وكددذل  إسدد ام م فددي الحددديل عددن مخطوطددات كتابددا  ،وتصددانيفا

 وصفًا ودراسة وتقييمًا.
على أن المن جية تقتضي منا التعريف بكل هذا تعريفًا سريعًا جددًا البدد مندا ليدرف 

 .تف م ما سيتم تحقيقا فيما بعد
فالرند  هو أبو البقاء صالح بن يزيد بن موسى بن علي بن رريف الرندد  ويكندى 

 .(أبو البقاء)غير إن كنيتا األر ر هي  .ب بي الطيب
التددي ينتسددب ل ددا ف ددي مدينددة  (رنددد )أمددا مدينتددا  ،البربريددة (نفددز )ا مددن قبيلددة أصددل

 .حصينة ظلت بيد األمراء النصريين إلى حين ن اية الحكم العربي اإلسالمي هنا 
تلقدى علومدا علدى أيدد  أكدابر  (هدد191)وتوفي في العام  (هد124)ولد الرند  سنة 

األديددب  (هددد111)علددي بددن جددابر اللخمددي مرددايخ العلددم فددي األندددل  آنددذا  كدد بي الحسددن 
وكان من طلبتا فضاًل عن أبي البقاء علي بن موسى بدن  .والعالم واإلمام في فنون العربية

 .سعيد والراعر المعروف ابن س ل األربيلي
ومددن ردديوخا أيضددًا ابددن الفخددار العددالم الموسددوعي والمؤلددف الددذ  أنجددز أك ددر مددن 

الددذ   (ابددن قطددرال)ومددن ردديوخا  . عددن كونددا ردداعراً  ال ددين كتابددًا فددي فنددون مختلفددة فضددالً 
زرقدون( الدذ   )ابدن             ومدن م  (.هدد927)ارتحل إلى المردرق وتدوفي هندا  سدنة 

وآخدرهم أبدو القاسدم بدن  (.هدد124)أورد لا الرعيني في برنامجدا ترجمدة جيدد  وتدوفي سدنة 
 .اء والكتاب والفق اء والناب ينالجد أحد المنتسبين لعائلة بني الجد المعروفة بك ر  الرعر 

                                      
تحقيق إحسان عبدا   :الذيل والتكملة ،3/312اإلحاطة  :البقاء الرند  في المصادر القديمة اجتية تنظر ترجمة أبي (1)

 . 44/192مسال  األبصار  ،94 :الذخير  السنية ،4/19أزهار الرياف  ،1/232نفح الطيب  ،1/431-437
 :تداريخ النقدد األدبدي فدي األنددل  ،ايدةأبو البقاء الرند  للدكتور محمدد رضدوان الد :وتنظر في المراج  الحدي ة اجتية   

مجلدة المدورد  ،الدكتور الطاهر أحمد مكي :دراسات أندلسية في األدب والتاريخ والفلسفة ،الدكتور محمد رضوان الداية
  (.هد  روكة بن ام)بحل للدكتور   2222العدد األول لسنة  ،32 :المجلد ،العراقية



 -92 -      9002لسنة/      1 /مجلة جامعة االنبار      العدد     كتاب الوافي في نظم القوافي 

 

 

وير  الدكتور الطاهر أحمد مكي أن حيا  الرند  لم تكدن سد لة ميسدر  وأن دا تقلبدت 
ويبدددو أنددا كددان ك يددر الترحددال وعددانى خددالل ذلدد  مددن الفقددر ورددظف  ،بددين الرخدداء والرددد 

 .وقد بدا ذل  جليًا في قصائدف وأماديحا .العيش
األدب والنقدد والبالغدة  –ترمل فضاًل عدن الردعر اتسعت اهتمامات الرند  العلمية ل

وقددد ذكددرت لددا المصددادر أسددماء مجموعددة مددن الكتددب التددي لددم يصددل إلينددا من ددا  .والعددروف
 :ومن تل  الكتب ،سو  القليل

وهو كتداب أدبدي نقدد  عروضدي لمدا يدزل محفوظدًا ومندا  ،كتاب الوافي في نظم القوافي .4
 .قي ونحن نحقق هنا الجزء األول منامخطوطتان في خزائن المجم  العلمي العرا

وهددو كتدداب كبيددر فددي المعددارف العامددة منددا نسددخة  ،كتدداب روضددة األندد  ونزهددة الددنف  .2
 .وهو لما يزل محفوظاً  ،واحد  ناقصة في الميرب

 .مفقود ،ديوان رعر .3

 .مفقود ،كتاب الفرائف .1

 .لا مقامات مفقود  .4
 ((كتاب الوافي في نظم القوافي)) 
جعدددل القسدددم األول من دددا والدددذ  نحدددن بصددددد تحقيقدددا  ،قسدددامالكتددداب علدددى أربعدددة أ

 :متضمنًا أربعة أبواب صيير  هي
 .في فضل الرعر ومن تكلم با وأ اب عليا :الباب األول
 .في الرعراء وطبقات م :الباب ال اني
 .في عمل الرعر وآدابا :الباب ال الل
 في أغراف الرعر وآدابا  :الباب الراب 

وقدد وزعدا علدى أربعدين  (محاسدن الردعر وبدائعدا)لا خاصدًا بدد أما الجزء ال اني فجع
 ،والمناسددددبة والترددددبيا ،والمقابلددددة ،والمطابقددددة ،واالسددددتطراد ،واالنت دددداء ،بابددددًا كاالبتددددداء

 ... الخ.واالستعار 
 ،والسدرقة ،اإلخدالل :وهدي عنددف  ال دة .أما الجزء ال الل فجعلا خاصًا بعيوب الرعر

 .وتفرعات كل من ا .والضرور 
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وقدد أنجزندا تحقيقدا ونردرف  (حدا الرعر والعدروف والقافيدة)أما الجزء الراب  ف و في 
 .كما مرا بنا

اعتمددد الرنددد  فددي ت ليفددا ل ددذا الكتدداب علددى أردد ر كتددب األدب والنقددد فددي المرددرق 
فمن بين مصادرف المررقية نجد األغاني واألمدالي واليتيمدة وكتدب النقدد  .والميرب واألندل 

 .عاني ون اية األرب وحلية المحاضر  ودواوين الرعراءوديوان الم
أمددا مددن بددين أهددم المصددادر الميربيددة التددي اعتمددد علي ددا ف نددا  العمددد  البددن رردديق 
وزهر األداب للحصر  وبدائ  البدائا لعلي بن ظافر األزد  فدي حدين كاندت كتدب الفدتح بدن 

النفح وأزهدار الريداف مدن أهدم خاقان والذخير  وكتب ابن سعيد وابن اجبار وكتب المقدرا  كد
 .وأوس  المصادر األندلسية التي استقى من ا ماد  كتابا

 .غير إن المالحظ هو أن الرند  كان قلياًل ما يرير إلى المصدر الذ  ي خذ منا
فلقد ذهدب الددكتور إحسدان عبدا  إلدى أن الكتداب  .بقي أن أرير إلى أهمية الكتاب

نمدا هدو ذو منحدى تقليدد  خدال  ،ا واجراء النقديدةال يضيف ريئًا جديدًا إلى القضاي) .. .وا 
ولعلندا نلمد  تعميمدًا ييمدط الرجدل حقدا فدي رأ   .(1) (فليست لا قضدية نقديدة يدداف  عن دا

 .أستاذنا إحسان عبا 
ف همية الكتاب تبدو في وضوح من جيتا ورموليتا وجود  االنتقداء والتركيدز الردديد 

 .و إس اب ال داعي لافي إيصال المعلومة من غير ترهل أ
كذل  فان أهمية الكتاب تبدو فدي نواحيدا التاريخيدة ف دو بحدق مدرآ  انعكسدت علي دا 
حال العصر السياسية وال قافية واالجتماعيدة واألدبيدة وتبقدى أهميدة الكتداب االسدت نائية فدي 

ولددوالف لمددا تعرفنددا علددى  .احتوائددا علددى أغلددب رددعر الرنددد  الددذ  ضدداع مدد  ديوانددا المفقددود
فعليدا كدان اعتمادندا فدي جمد  وتحقيدق ردعرف والدذ  نردرناف  .اعرية هذا الرجل المر ورر

 .كما مرا 
 ((مخطوطات الكتاب)) 

 :(2)لقد أحصى الدكتور الطاهر أحمد مكي لكتاب الوافي مخطوطات أرب  هي

                                      
 .439 :تاريخ النقد األدبي عند العرب (1)

 .329 :دراسات أندلسية (2)
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 وتقددددد  فدددددي  (71)مخطوطدددددات الخزاندددددة العامدددددة بتطدددددوان فدددددي الميدددددرب تحمدددددل الدددددرقم  .4
ولدم يسدم ناسدخ ا وال تداريخ  .سطرًا وخط دا ميربدي واضدح (21)ورقة ومسطرت ا  (93)

 .نسخ ا

( 499)وهدددي قديمددة وتقددد  فدددي  (  4932)مخطوطددة الخزاندددة العامدددة بالربدداط ورقم دددا  .2
 وخط ا ميربي جميل. .صفحة

أدب وعددددد  (123)مخطوطدددة دار الكتدددب المصدددرية فدددي المكتبدددة التيموريدددة تحدددت رقدددم  .3
هدد( أ  بعدد 939)دلسدي ويرجد  تاريخ دا إلدى عدام ورقدة مكتوبدة بخدط أن (499)أوراق ا 

 .ولعل ا أقدم النسخ .وفا  المؤلف ب ربعة وخمسين عاماً 

 (.19)ورقم ا  ،مخطوطة مجم  التاريخ الملكي األسباني .1

وقددد اعتمدددنا فددي تحقيقنددا هنددا علددى نسددختين مددن المخطددوط موجددودتين فددي خددزائن 
 :وهما ،المجم  العلمي العراقي

عدددد  .بخددط نسددخي واضددح جميددل (219)طوطددة ليدددن ورقم ددا نسددخة مصددور  عددن مخ .4
 (1419)رقم ا في مكتبة المجم  العلمدي  .سطراً  (47)ورقة ومسطرت ا  (422)أوراق ا 

 .رعر ودواوين

ضافات ك ير  جدًا سقطت من نسخ المخطوطات األخر  .2 وال  .وفي هذف النسخة زيادات وا 
 .ي ا الناسختخلو من أخطاء إمالئية وعروضية غير قليلة وق  ف

ورقم ددا فددي خددزائن المجمدد  العلمددي  .نسددخة مصددور  عددن نسددخة الخزانددة العامددة بالربدداط .3
وهددي بخددط  ،سددطراً  (24)( ورقددة ومسددطرت ا 91)وهددي فددي  (2/م ق419)العراقددي هددو 
واسدتنادًا إلدى هدذا القددم واعتمدادًا علدى ندوع  .ولعل دا هدي النسدخة األقددم .ميربي جميدل

علدى الدرغم مدن الزيدادات الموجدود   (أمداً )د اعتمددناها نسدخة الخط ولقلة الخط  في ا فق
 .في المررقية

أسدد ل اهلل تعددالى أن يددوفقني الن أتددم بدداقي الكتدداب وأظ ددرف للقددراء  كمددا أسددال القددارل 
فدداهلل تعددالى وحدددف أعلددم بددالظروف التددي أحاطددت  .العددذر لمددا يكددون قددد بدددر مددن خطدد  وزلددل

 .بعملية التحقيق
 .المجيب إنا نعم المولى ونعم
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 صفحة العنوان في المخطوطة المررقية
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة األولى من المررقية
 
 
 

 

 
 
 

 
 الصفحة األولى من المخطوطة الميربية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 (الوافي في نظم القوافي)كتاب 
الح بن أبي للريخ اإلمام العالم العالمة ، فريد دهرف و وحيد عصرف أبي البقاء ص     

 تيمدف اهلل برحمتا و اسكنا فسيح جنتا بمحمد و آلا .الحسن بن الرريف
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
قال الريخ الجليل الفقيدر القاضدي  .وصلى اهلل على سيدنا محمد وآلا وصحبا وسلم

أبددو الطيددب صددالح بددن الردديخ األجددل الفقيددا المرحددوم أبددي الحسددن علددي بددن رددريف الرنددد  
 .ورضي عنارحما اهلل 

فعقادل  ،وأظ در بقدرتدا عجائدب حكمتدا ،الحمد هلل الدذ  خلدق اإلنسدان وعلامدا البيدان
فتفتقت ألمام البددائ  فدي افندان  ،وأمطر رياف اإلف ام بصوب اإلل ام ،العقل وترجم اللسان

وصددلى اهلل علدى محمددد سدديد ولدد آدم وصددفو  العدالم صددال  تمددأل مدا حددو  الزمددان  .االفتتدان
 :وبعد ،ى آلا الكرام وصحبة األعالم والتابعين لا بتحسانوالمكان وعل

 :فددتن األدب جلددي  ممتدد  وأنددي  مقندد  وخددل ال يخددل وألددف ال يمددل وقددد قددال الحكدديم
 ،فان لم يكدن فمدال يسدتر عليدا ،فان لم يكن ف دب يكسبا ،خير األرياء للمرء عقل يولد با

 [رحالمنس] :وقال الراعر ،فان لم يكن فموت يريحا ويرح منا
 

 مدددددددددددا وهدددددددددددب اهلل المدددددددددددرء  هبدددددددددددة
 همدددددددا حيدددددددا  الفتدددددددى فدددددددان عددددددددما

 

 أفضددددددددددددل مددددددددددددن عقلددددددددددددا وأدبددددددددددددا 
 (1)ففقدددددددددددف للحيددددددددددا  أليددددددددددق بددددددددددا

 

 

يوان األدب وزهدر  العلدم وروضدة الحكدم لى هذا فان الرعر ديوان العرب وا  وهدو ال  .وا 
وهدد   ،فطدر  اهلل التدي فطدر النفدو  الفاضدلة علي دا ،ر ي للسم  ،محالة محبوب بالطب 
حتدى أندا ليدريح  .ولذا  ما صلتا باأللحان المطربة والنيمات الميربدة .القلوب الكاملة إلي ا

سددائر  ،ال جددرم أنددا مقبددول الرددواهد معقددول الرددوارد .األرواح ويفعددل ب ددا مددا ال تفعلددا الددراح
ألديم ال جداء ي بدت رسدما فدي األعقداب ويبقدى وسدما مد   ،جميل ال ناء ،باهر اليزل ،الم ل

 (.تعلموا الرعر فدان لدا محاسدن تنتقدى ومسداول تتقدى) :لذل  قال بعف السلفو  ،األحقاب
   :وقال حبيب

                                      
 (.هما حيا  الفتى فان فقدا)في المررقية  (1)
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 []الطويل
 ولدددددم أرم كدددددالمعروف ترعدددددى حقوقدددددا
 وال كدددالعلى مدددا لدددم يدددرا الردددعر بين دددا
 ومددددا هددددو إال القددددول يسددددر  فتفتددددد 
 يددددر  حكمددددا مددددا فيددددا وهددددو فكاهددددة
 ولددددوال خددددالل سددددن ا الرددددعر مددددا در 

 

 ميدددددانما ميدددددارم فدددددي األقدددددوام وهدددددي  
 لكدددا األرف غفددداًل لدددي  في دددا معدددالما 
 لدددددددا غدددددددررس فدددددددي أوجدددددددا ومواسدددددددم
 (1)ويرضددى بمددا يقضددي بددا وهددو ظددالم
 (2)بيددا  العلددى مددن أيددن تددؤتى المكددارم

 

وقد أوردت في كتابي هذا جملة كافية من صدنعة الردعر لمدن أحدب أن ي خدذ بد زرارف 
ن كددان سددلف قددد  .ويتفددنن فددي بديعددا ويتبددين سددقطا مددن رفيعددا ،ويطلدد  علددى أسددرارف هددذا وا 

ف نددت تددر  كيددف أتددى  ،سددبق فددي هددذا المضددمار وكدداد أن ال يبقددى منددا إال كتقدددير األضددمار
واسددتمجد المددر   ،وفددي كددل رددجر نددار)السددابق بمددا أدر   ددم جدداء الالحددق فددنقف واسددتدر  

 .(3) (والعقار
أن وال رد   .وربما بلغ المت خر بررف االطالع مدا لدم يبلدغ المتقددم بفضدل االختدراع

 .ولوال ذل  لسد الباب واكتفي في كل علم بكتداب .ولالختيار ر وًا ال يحد ،للقول بابًا ال يسد
وقسدمتا أربعدة أجدزاء تتضدمن مدا فيدا مدن  (الدوافي فدي نظدم القدوافي)وسميت كتابي هذا بد 

 .األجزاء بحول اهلل تعالى
 :الجدددزء األول وفيا أربعة أبواب

 ((ومن تكلم با وأ اب عليا  ،في فضل الرعر)الباب األول )

                                      
 (.ويقضي بما يقضي با)في ررح الصولي للديوان  (1)

لدا فضداًل  .طبد  ديدوان ردعرف وحقدق ألك در مدن مدر  ،األبيات ألبي تمام حبيب بن أو  الطائي رداعر العربيدة الكبيدر (2)
وقبدرف موجدود فدي الموصدل إلدى  (،هدد234)مات ولما يمتد با العمر طوياًل سنة  (الوحريات)و  (الحماسة)عن الديوان 

وقددد ورد عجددز البيددت األخيددر فددي  ،تحقيددق الدددكتور خلددف رردديد نعمدان ،رددرح الصددولي لددديوان أبدي تمددام :ينظددر .اليدوم
 .2/399 (بيا  الند )الديوان 

 .نبتان سريعا االرتعال توقد ب ا النيدران :ر  والعقاروالم .استمجد أ  استك ر :ومعنى .يجر  هذا القول مجر  الم ل (3)
 .7/443 (مجد)ماد   ،ينظر تا  العرو  .فصلحا القتداح ب ما ،أ  ك ن ما أخذا من النار ما هو حسب ما
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  (1)كَؤؤريي اً خَيتؤؤ اً أُوِيؤ َ  فَقَؤؤ ت الْحيكْمَؤ َ  يُؤؤْت َ وَمَؤ ت  يَشَؤؤ  ُ مَؤ ت  الْحيكْمَؤؤ َ يُؤْتِي    :قدال تعددالى
إن روح ) :حسان بن  ابت إليا وقال وقد ندب  (2) (إن من الرعر لحكمة) :وقال 

صدديدتا التددي يقددول في ددا لددبعف كفددار ولمددا أنردددف ق (القددد  يؤيدددف مددا دام ينددافح عددن نبيددا
 [الوافر]         :قريش

 هجددددددددوت محمدددددددددًا وأجبددددددددت عنددددددددا
 

 وعنددددددددددددد اهلل فددددددددددددي ذا  الجددددددددددددزاء 
 

  :فلما قال (.جزاء  الجنة يا حسان) :قال 
 فددددددددان أبددددددددي ووالدددددددددتي وعرضددددددددي

 

 لعددددددددددرف محمددددددددددد مددددددددددنكم وقدددددددددداءا  
 

 :فلما قال (وقا  اهلل النار يا حسان) :قال
 أت جددددددددددوف ولسددددددددددت لددددددددددا بكددددددددددفء  

 

 ردددددددر كمدددددددا لخيدددددددر كمدددددددا الفدددددددداءا ف 
 

 .(3)هذا أنصف بيت قالتا العرب  :قال كل من سمعا
كما رو  أن كعدب بدن زهيدر بليدا فدي جاهليتدا  .بالرعر وأ اب عليا وقد مدح 

ولدم يجدد بددًا مدن اإلسدالم  ،فضداقت عليدا األرف ،توعدف لما كدان يبليدا عندا أن النبي 
يا رسدول اهلل إن كعدب بدن  :المسجد مصبحًا فقال ف تى المدينة مستخفيًا فدخل .واالستسالم

 ددم تردد د وأسددلم وأنردددف  ،فدداني كعددب :قددال .نعددم :زهيددر قددد أسددلم وجدداء تائبددًا أفتقبلددا   قددال
   [البسيط]  :قصيدتا الالمية التي أول ا

 (4)بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
 نبئددددددددددت أن رسددددددددددول اهلل أوعدددددددددددني

 

 والعفددددددو عنددددددد رسددددددول اهلل مدددددد مول 
 

                                      
 .217 :اجية ،سور  البقر  (1)

 ،دار الحدديل ،خدار ينظدر صدحيح الب (.1414)ورقدم الحدديل  (بداب األدب)وقدد أوردف البخدار  فدي  .الحديل صحيح (2)
 (.م2221)القاهر  

محمددد محددي الدددين عبددد  :تحقيددق ،البددن رردديق القيروانددي ،مدد  حسددان بددن  ابددت فددي العمددد  حكايددة سدديدنا النبددي  (3)
 .4/43 :الحميد

صددنعة اإلمددام  ،رددرح ديددون كعددب بددن زهيددر :ينظددر (.متدديم إ رهددا لددم يفددد مكبددول)هددذا صدددر مطلدد  القصدديد  وعجددزف  (4)
 .1 :السكر 
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أنا البدرد الدذ  كاندت  :ويقال .فارتراها منا معاوية ب ال ين ألفاً  ،برد  ف ف عطا
 ورو  أن هردددددددددددددددددددام بدددددددددددددددددددن  ،(1)تتوار دددددددددددددددددددا خلفددددددددددددددددددداء بندددددددددددددددددددي العبدددددددددددددددددددا  

عبد المل  حج مر  فرأ  علدي بدن الحسدين بدن علدي علدي م السدالم يطدوف بالبيدت والندا  
عظاماً  فيضدب لدذل  همدام  ،عرفدامن هذا   ك نا ال ي :فياظا ذل  فقال .يفرجون لا إجالاًل وا 

 [البسيط]        :بن غالب فقال
 هددددذا الددددذ  تعددددرف البطحدددداء وط تددددا
 هددددددذا ابددددددن خيددددددر عبدددددداد اهلل كل ددددددم
 إذا رأتدددددددددا قدددددددددريش قدددددددددال قائل دددددددددا
 مردددددددتقة مدددددددن رسدددددددول اهلل نبعتدددددددا
 مددددن معرددددر حددددب م ديددددن وبيضدددد م
 مقدددددددددددم بعددددددددددد ذكددددددددددر اهلل ذكددددددددددرهم
  إن عدددددا أهددددل التقددددى كددددانوا أئمددددت م
 بكفددددددددددا خيددددددددددزران ريحددددددددددا عبددددددددددقس 
 ييضدددي حيددداء ويايضدددى مدددن م ابتدددا
 يكددددددددداد يمسدددددددددكا عرفدددددددددان راحتدددددددددا
 هددددذا ابددددن فاطمددددة إن كنددددت جاهلددددا
 ولددددي  قولدددد : مددددن هددددذا   بضددددائرف

 

 والبيددددددددت يعرفددددددددا والحددددددددل والحددددددددرم 
 هدددددذا التقدددددي النقدددددي الطددددداهر العلدددددم
 مإلدددددددى مكدددددددارم هدددددددذا ينت دددددددي الكدددددددر 
 طابدددددددت عناصدددددددرف والخددددددديم والرددددددديم
 كفدددددددددر وب دددددددددم منجدددددددددى ومعتصدددددددددم

 (2)الكلددددمفددددي كددددل أمددددر  ومختددددوم بددددا 

 أو قيل:من خير أهل األرف  قيل:هما 
 فدددددي كدددددف أروع فدددددي عرنيندددددا ردددددمم
 فمددددددددددا يكلددددددددددم إال حددددددددددين يبتسددددددددددما 
 ركددددن الحطدددديم إذا مدددددا جدددداء مسدددددتلم
 بجدددددددددداف أنبيددددددددداء اهلل قدددددددددد ختمدددددددددوا
 العددددرب تعددددرف مددددن أنكددددرت والعجددددم

 

فوصلا با ني عرر ألف درهمًا ومس    فبليت أبياتا هذف على بن الحسين    
يا  :فقال لا .يا أبا فرا  اعذرنا فلو كان عندنا أك ر من هذا لوصلنا  با :اوقال ل .ك ير

فقال  .وما كنت جخذ من ذل  ريئاً  ،ابن رسول اهلل ما قلت ما قلت إال غضبًا هلل ورسولا
 .(3)فتنا أهل بيت ال نرج  في ما ن با  ،أقبل :لا

                                      
 .4/21 :تنظر الحكاية في العمد  (1)

 .البيت زياد  من المررقية (2)

 .444 :نررف على فاعور ،تنظر األبيات في ديوان الفرزدق (3)
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عراء ت نئدا ف قداموا ورو  أن عمر بن عبد العزيز لما ولدي الخالفدة وفددت عليدا الرد
فتعدرف إليدا  ،ببابا أياماا ال يؤذن ل م إلى أن قددم عدد  بدن أرطد   وكاندت لدا عنددف مكاندة

 [البسيط]         :جرير فقال
 

 يدددددا أي دددددا الرجدددددل المرخدددددي عمامتدددددا
 أبلددددددددغ خليفتنددددددددا إن كنددددددددت القيددددددددا
 وحش المكاندة مدن قدومي ومدن بلدد 

 

 هددددذا زماندددد  إنددددي قددددد مضددددى زمنددددي 
 لمصددفود فددي قددرنإنددي لددد  البدداب كا

 نددائي المحلددة عددن أهلددي وعددن وطنددي
 

يدا أميدر المدؤمنين إن الردعراء ببابد  مندذ  :فلما دخل عليدا قدال لدا .نعم :فقال عد 
يا أمير المدؤمنين  :ما لي وللرعراء   قال :فقال عمر .وس ام م نافذ  ،وأقوال م باقية ،أيام

 :ومدن مدحدا   قدال :قدال .مسدلم وفيا أسو  لكل ،قد مدح بالرعر وا اب عليا إن النبي 
   :نعم وأنردف :أفترو  قولا   قال :قال ،عبا  بن مردا  وكساف حلتا

 [الطويل]     
 رأيتدددددددد  يددددددددا خيددددددددر البريددددددددة كل ددددددددا
 سدددننت لندددا فيدددا ال دددد  بعدددد حورندددا

 

 نردددددرت كتابدددددًا جددددداء بدددددالحق معلمددددداً  
 عددن الحددق لمددا اصددبح الدددين مظلمدداً 

 

   :ألي  القائل :قال ،بن معمر جميل :فمن بالباب   قال .صدقت :قال
 [الطويل]

ن نمددددددت  أال ليتنددددددا نحيددددددا جميعددددددًا وا 
 فمددددا أنددددا فددددي طددددول الحيددددا  براغددددب
 أظددددددددل ن ددددددددار  ال أراهددددددددا ويلتقددددددددي 

 

 يددوافي لددد  المددوتى ضددريحي ضددريح ا 
 إذا قيدددددل قدددددد سدددددو  علي دددددا صدددددفيح ا
 مددد  الليدددل روحدددي فدددي المندددام وروح دددا

 

 

 

 [الكامل]   :ألي  القائل :قال ،ك يار :لفمن في الباب غيرف   قا .أغرب با
 رهبدددددددان مددددددددين والدددددددذين ع ددددددددت م
 لددددو يسددددمعون كمددددا سددددمعت حدددددي  ا

 

 يبكدددددون مدددددن حدددددذر العدددددذاب قعدددددودا 
وا لعددددددددددز  ركعددددددددددًا وسددددددددددجودا  خددددددددددرا
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أبعدددف اهلل ألددي  القائددل يصددراح  :قددال ،األخطددل :فمددن بالبدداب غيددرف   قددال .أغددرب بددا
 :بالكفر

 ولسدددددددت بصدددددددائم رمضدددددددان عمدددددددر 
 بزاجدددددددددر عيسدددددددددًا بكدددددددددور   ولسدددددددددت

 ولسدددددددددددت مناديدددددددددددًا أبددددددددددددًا بليدددددددددددل  
 ولكنددددددددددددددي س رددددددددددددددرب ا رددددددددددددددموالً 

 

 ولسددددددددت باكددددددددل لحددددددددم األضدددددددداحي 
 إلددددددددددى بطحدددددددددداء مكددددددددددة للنجدددددددددداح  
 كم ددددددل العيددددددر حدددددديا علددددددى الفددددددالح  
 وأسددددددددجد عنددددددددد منددددددددبلج الصددددددددباح

 

 

 

 

 :ألدي  القائدل يفخدر بالزندا :قدال .أغرب با فمن بالباب غيدرف   قدال همدام بدن غالدب
 [الطويل]         

 همددددددا دلتدددددداني مددددددن  مددددددانين قامددددددة
 فلما استوت رجدال  فدي األرف قالتدا

 

 كمددا انقددف بدداز أفددتخ الددريش كاسددرف 
ددددددددى أم قتيددددددددل نحدددددددداذرف  أحدددددددديا يرجا

 

 

 [الكامل]  :هو القائل :قال .جرير :أغرب با فمن بالباب غيرف   قا
 لددددددددددوال مراقبددددددددددة العيددددددددددون أريننددددددددددا
 وأتتدددددد  صددددددائد  القلددددددوب ولددددددي  ذا

 

  دددددددددددو  وسدددددددددددوالف اجراممقدددددددددددل ال 
 وقددددددددت الزيددددددددار  فددددددددارجعي بسددددددددالم

 

 

اتدق اهلل يدا جريدر وال تقدل إال  :فلمدا دخدل قدال عمدر ،فد ذن لدا .إن كان ف ذا إذن لدا
 [البسيط]       :ف نر  يقول .الحق

 كدددددم باليمامدددددة مدددددن ردددددع اء أرملدددددة
 فمدددددددن بعدددددددز  يكفدددددددي فقدددددددد والددددددددف
 إندددددا لنرجدددددوا إذا مدددددا الييدددددل أخلفندددددا

 ضدددديت حاجت دددداهددددذ  األرامددددل قددددد ق
 

 ومددن يتدديم ضددعيف الصددوت والبصددر 
 كالفر  فدي العدش لدم يددر  ولدم يطدر  
 مدددن الخليفدددة مدددا نرجدددو مدددن المطدددر
 فمدددددن لحاجدددددة هدددددذا المرمدددددل الدددددذكر

 

 

 

 

فمئددة أخددذت ا أم  .لقددد وليددت هدذا األمددر ومدا أملدد  إال  ل مائددة ديندار ،يددا جريدر :فقدال
 .(1)ئة ف ي ذل  وبقيت م ،ومئة أخذها عبد اهلل ،عبد اهلل

                                      
 .9/14 :دار ال قافة ،أبو الفر  األصف اني :تنظر حكاية عمر بن عبد العزيز م  الرعراء في األغاني (1)
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فمن الخلفداء  .وفي م لمن بعدهم أسو  ،وقد تكلم بالرعر الخلفاء واألمراء وهم القدو 
 [الطويل]     :لا أبو بكر الصديق 

 أمدددددن آل سدددددلمى بالبطددددداح الددددددمايل
 تدددددر  مدددددن لدددددؤ  فرقدددددة ال يصدددددددها
 رسددددددددول أتدددددددداهم صددددددددادق فتكددددددددذبوا
ن يركبددددددددوا طييددددددددان م وعقددددددددوق م  وا 

 

 حدددددددادل أرقادددددددت أو أمدددددددر بالعردددددددير  
 عددددن الكفددددر تددددذكير وال بعددددل باعددددل

 (1)لسدددت فيندددا بماكدددل :وقالوا)عليدددا(
 (2)فلددددي  عددددذاب اهلل عددددن م بالبددددل 

 

 

 

 

 :ولعمر بن الخطاب 
ن عليدددددددددد  فددددددددددان األمدددددددددددور  هددددددددددوا
 فلدددددددددددددددددي  باتيددددددددددددددددد  من ي دددددددددددددددددا

 

 بكدددددددددددددددددف اإللدددددددددددددددددا مقاديرهدددددددددددددددددا 
 (3)وال قاصددددددددددر عندددددددددد  م مورهددددددددددا 

 

 

 [الطويل]     : (4) (بن عفان)ولع مان 
 غنى النف  يكفي النف  حتدى يكف دا
 ومددددا عسددددر  ف صددددبر ل ددددا إن لقيت ددددا

 

ن مسدددد ا حتددددى يضددددر ب ددددا الفقددددر   وا 
بكائنددددددددددة إال سدددددددددديعقب ا يسددددددددددرا 
(5) 

 

 

 
 [الطويل]      :ولعلي بن أبي طالب 

 أر  علدددددددددل الددددددددددنيا علدددددددددي  ك يدددددددددر ً 
 لكدددددل اجتمددددداع مدددددن خليلدددددين فرقدددددة
ن افتقددددددداد  واحددددددددًا بعدددددددد واحدددددددد  وا 

 

 الممدددددددات عليدددددددلا  وصددددددداحب ا حتدددددددى 
 وكدددددددل الدددددددذ  دون الممدددددددات قليدددددددل
 (6)دليددددددل علددددددى أن ال يدددددددوم خليددددددل 

 

 

 

 [الكامل]      :ومن العلماء الرافعي  
                                      

 .تصحيح من المررقية (عليا) (1)

 .4/32 :يات سيدنا ابي بكر في العمد تنظر أب (2)

 .4/33 :تنظر أبيات سيدنا عمر بن الخطاب في العمد  (3)

 .ما بين القوسين ساقط من األصل (4)

 .4/31 :في العمد  أبيات سيدنا ع مان  (5)

 .442 – 417 :طبعة بيروت ،ديوان اإلمام علي (6)
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 الجددددددد  يددددددددني كدددددددل أمدددددددر راسددددددد 
 فددددتذا سددددمعت بدددد ن مجدددددودًا حددددو 
ذا سددددددمعت بدددددد ن محرومددددددًا أتددددددى  وا 
 وأحدددددددق خلدددددددق اهلل بدددددددال ما امدددددددرؤ
 ومدددن الددددليل علدددى القضددداء وكوندددا

 ت لنفسدددددددي فكدددددددر ولربمدددددددا عرضددددددد
 إن الدددددذ  رزق اليسدددددار ولدددددم يندددددل

 

 والجدددددددد يفدددددددتح كدددددددل بددددددداب ميلدددددددق   
 عدددددودًا فددددد ورق فدددددي يديدددددا فصددددددق  
 مددددددددداًء ليردددددددددربا ففددددددددداف فحقدددددددددق
 ذو همدددددددددة يبلدددددددددى بدددددددددرزق ضددددددددديق
 بدددؤ  اللبيدددب وطيدددب عددديش األحمدددق
 فدددددددد ود من ددددددددا أننددددددددي لددددددددم أخلددددددددق
 (1)أجددددددددرًا وال رددددددددكرًا لييددددددددر موفددددددددق  

 

 

 

 

 

 

 

   [البسيط]      :لمبار  ولعبد اهلل بن ا
 اهلل يرفددددددددد  بالسدددددددددلطان معضدددددددددلة

 

 عدددددن دينندددددا رحمدددددة مندددددا ورضدددددواناً  
 

 لدددوال الخالئدددف لدددم تددد من لندددا سدددبل
 

 (2)وكدددددددان أضدددددددعفنا ن بدددددددًا ألقواندددددددا  
 

 [الكامل]    :رحما اهلل تعالى (الرريد)ومن األمراء 
 ملددددددد  الددددددد الل اجنسدددددددات عنددددددداني
 مدددددا لدددددي تطددددداوعني البريدددددة كل دددددا

 إن سددددددددلطان ال ددددددددو  مددددددددا ذا  إال
 

 وحللدددددددن مدددددددن قلبدددددددي بكدددددددل مكدددددددان 
 وأطدددددددديع ن وهددددددددن فددددددددي عصددددددددياني
 (3)وبدددددا قدددددوين أعدددددز مدددددن سدددددلطاني

 

 
 

 [الطويل]     :وإلبراهيم بن الم د  رحما اهلل
 إذا كلمتندددددددددي بدددددددددالجفون البدددددددددواتر
 فلددددم يعلددددم الوارددددون مددددا دار بيننددددا

 

 رددت علي ددددددددددا بالدددددددددددموع البددددددددددوادر 
 (4)وقددددد قضدددديت حاجاتنددددا بالضددددمائر 

 

 

                                      
 .414 :جاهد مصطفى ب جةالدكتور م :تحقيق (،محمد بن إدري )رعر الرافعي  (1)

 وتدددددوفي فدددددي مديندددددة  (هدددددد449)هدددددو مدددددن أكدددددابر الزهددددداد والعباددددداد والمجاهددددددين ولدددددد  :عبدددددد اهلل بدددددن المبدددددار  (2)
 (عددن ديننددا رحمددة منددا ودنيانددا)وعجددز البيددت األول فددي األصددل  .وقبددرف يددزار إلددى اليددوم (هددد494)بددالعراق سددنة  (هيددت)

 .24:  ،سعد كريم الفقي :تحقيق ،بد اهلل بن المبار ينظر ديوان اإلمام ع ،والتصحيح من الديوان

 يدددددددوهم بكدددددددون المقصدددددددود هدددددددو الخليفدددددددة العباسدددددددي هدددددددارون الررددددددديد أو  (األميدددددددر الررددددددديد)قدددددددول الرندددددددد   (3)
ينظددر  .والحقيقددة أن المقطوعددة هددي للخليفددة العباسددي هددارون الرردديد (الرردديد بددن المعتمددد بددن عبدداد)األميددر اإلرددبيلي 

 .49 :عبد الوهاب عزام وعبد الستار فرا  :تحقيق ،ود بن الجراحلمحمد بن دا ،الورقة

 .4/249 :أبو علي القالي ،األمالي (4)
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 يدددا أميدددر  :ولمدددا دخدددل علدددى المددد مون وقدددد رضدددي عندددا بعدددد خروجدددا عليدددا قدددال
ن عفددوت فبفضددل  ،فددان عاقبددت فبحقدد  .ولددي  ال دد ر محكاددم فددي القصددا  ،المددؤمنين  ددم  ،وا 

 :أنرد
 ذنبدددددددددددددددددددي إليددددددددددددددددددد  عظددددددددددددددددددديم
 فخددددددددددددددددددددددددددددذ بحقدددددددددددددددددددددددددددد  أو ال
 إن لدددددددددددم أكدددددددددددن فدددددددددددي فعدددددددددددالي

 

 وأندددددددددددددددددددددت أعظدددددددددددددددددددددم مندددددددددددددددددددددا 
 فاصدددددددددددددددددفح بفضدددددددددددددددددل  عندددددددددددددددددا
 مددددددددددددددددددددددن الكددددددددددددددددددددددرام فكنددددددددددددددددددددددا

 

 
 

أما لو علم النا  مدا لندا  .ييفر اهلل ل  ،ال ت ريب علي  يا إبراهيم :فقال لا الم مون
     :من اللذ  في العفو لتقربوا إلينا بالجنايات  م أنرد

 [مخل  البسيط]       
 لمدددددددددددا رأيدددددددددددت الدددددددددددذنوب جلادددددددددددت
 جعلدددددددددت في دددددددددا الجدددددددددزاء عفدددددددددواً 

 

 عدددددددددددددددن المجدددددددددددددددازات بالعقددددددددددددددداب 
 (1)أمضددددددى مددددددن الضددددددرب للرقدددددداب 

 

 

 [البسيط]       :ولعبد اهلل بن المعتز
 وجددددداءني فدددددي ظدددددالم الليدددددل معتجدددددراً 
 والح ضددددددوء صددددددباح كدددددداد يفضددددددحنا

 

 (2)يسددتعجل الخطددو مددن خددوف ومددن حددذر 
 (3)م ددددل القالمددددة قددددد قدددددت مددددن الظفددددر

 

 

 
 

 

 فقمدددت أفدددرش خدددد  فدددي التدددراب لدددا
 وكدددددان مدددددا كدددددان ممدددددا لسدددددت أذكدددددرف

 

 (4)ذاًل وأسدددددددحب أرداندددددددي علدددددددى األ دددددددر 
 (5)فظدددددن خيدددددرًا وال تسددددد ل عدددددن الخبدددددر

 

كان ابدن المعتدز رقيدق حاردية اللسدان أنيدق  :ووصفا صاحب المزهر في كتابا فقال
إذا انصرف من بدي  الرعر إلى رفيد  الن در  :ديباجة البيان وكان كما قال فيا ابن المرزبان

                                      
 .73 :أبو بكر محمد بن داود ،الزهر  (1)

التددا   ،لددف ال ددوب علددى الددرأ  مددن غيددر إدارتددا تحددت الحندد  :واالعتجددار (،وجددائني وقمددي  الليددل مسددتتراً )الددديوان  (2)
 .42/421 (:عجر)

  (ضوء هالل)لديوان ا (3)

 (.ذاًل وأسحب أكمامي)الديوان  (4)

 :الددكتور يددون  أحمدد السددامرائي :دراسدة وتحقيددق ،صدنعة أبددي بكدر محمددد بدن الحسدين الصددولي ،ردعر ابدن المعتددز (5)
2/442. 
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لرمدة أقصددد وهدو أبدرع الندا  اسدتعار  وأعالهدم إردار  ولدي  بعدد ذ  ا .أتدى بحدالل السدحر
         :وهو القائل ،للتربي ات منا

 [البسيط]    
 وفتيددددددة كسدددددديوف ال نددددددد قلددددددت ل ددددددم
 ساروا وقد خضعت ردم  األصديل ل دم

 

 (1)سددديروا فمدددا خدددالفوا قدددواًل وال رفقدددوا 
 (2)حتددى توقددد فددي ذيددل الدددجى الرددفق

 

 

 [الطويل]     :ولسيف الدولة في قو  قزح
 وسدددددداق صددددددبيح للصددددددبوح دعوتددددددا

 رت أيددددد  الربيدددد  مطارفدددداً وقددددد نردددد
زهددددددا قددددددو  اليمددددددام ب صددددددفر  وطرا
 ك ذيدددددال خدددددود أقبلدددددت فدددددي غالئدددددل

 

 فقدددددددام وفدددددددي أجفاندددددددا سدددددددنة اليمدددددددف 
 على الجو دكندًا وهدي خضدر علدى األرف
 علدددى أحمددددر فدددي أخضددددر تحدددت مبددددياف
 (3)مصددددبية والددددبعف أقصددددر مددددن بعددددف

 

 

 

 

 ،وه م للصددباحةكددان بنددو حمدددان وجدد :فددي كتابددا فقددال (اليتيمددة)ووصددفا صدداحب 
وعقدول م للرجاحدة وسديف الدولدة مرد ور سدادت م  ،وأيددي م للسدماحة ،وألسنت م للفصداحة
:وهدو القائدل ألخيدا ناصدر الدولدة .وكان راعرًا مجيدًا وفدي عصدرف فريدداً  ،وواسطة قالدت م

 [الطويل]      
 رضددديت لددد  العليدددا وقدددد كندددت أهل دددا
نمددددا  ولددددم يدددد  بددددي عن ددددا نكددددول وا 

 أكدددددون مصدددددلياً والبددددد لدددددي مددددن أن 
 

 بينددددي وبددددين أخددددي فددددرق :وقلددددت ل ددددم 
 تجافيددددت عددددن حقددددي فكددددان لدددد  الحددددق

 (4)ى أن يكددون لدد  السددبقإذا كنددت أرضدد
 

 

 

 [البسيط]      :والبن عما أبي فرا 
                                      

 (.سيروا فما أفت وا رأيي وما خرقوا)عجز البيت في الديوان  (1)

 .4/412 :يصنعة أبي بكر الصول ،رعر ابن المعتز (2)

إال إن دا موجدود  وبدنف  الروايدة فدي ديدوان ابدن  ،4/43 :أورد صاحب اليتيمة هذف المقطوعة منسوبة لسيف الدولدة (3)
 .4147 :  ،الرومي بتحقيق حسين نصار

 .4/41 :واألبيات في اليتيمة .هو فر  السباق الذ  ي تي بالمرتبة ال انية :المصلي (4)
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 سدددكرت مدددن لخطدددا ال مدددن مدامتدددا
 ومددددا السددددالف دهتنددددي بددددل سددددوالفا
 ألددددو  بصددددبر  أصدددددا  لددددوين بددددا

 

 ومددددددال النددددددوم عددددددن عينددددددي تمايلددددددا 
 الردددددمول ازدهتندددددي بدددددل ردددددمائلاوال 

 (1)وغدددلا صددددر  بمدددا تحدددو  غالئلدددا
 

 

 

كددان أبددو فددرا  فريددد دهددرف ورددم  عصددرف أدبددًا  :فقددال (اليتيمددة)ووصددفا صدداحب 
 ،ورعرف سائر بدين العذوبدة والجزالدة .وفضاًل وكرمًا ونباًل وبالغة وبراعة وفروسية ورجاعة

رف وعدز  الملد  ولدم تجتمد  هدذف الخدالل إال والفخامة والجاللة ومعا رواء الطب  وسمة الظ
 ،فددي رددعر عبددد اهلل بددن المعتددز لكددن أبددو فددرا  أرددعر منددا عنددد أهددل الصددنعة ونقددد  الكددالم

وال يجتددر  علددى  ،فددال ينبددر  لمباراتددا ،وكددان المتنبددي يردد د لددا بالتقدددم ويتحارددى جانبددا
         وهو القائل .(2)مجاراتا 
 [الوافر]      

 اء كعدددددددبولمدددددددا أن أطيدددددددت سدددددددف 
 ولمدددددددا  دددددددار سددددددديف الددددددددين  رندددددددا
 أسدددددددددددددددنتا إذا القدددددددددددددددى طعانددددددددددددددداً 
 دعانددددددددددددا واألسددددددددددددنة مرددددددددددددرعات
 صدددددددنائ  فددددددداق صدددددددانع ا ففاقدددددددت
 وكندددددددددددا كالسددددددددددد ام إذا أصدددددددددددابت

 

 فتحندددددددددددا بينندددددددددددا للحدددددددددددرب بابدددددددددددا 
 كمددددددددددا هيجددددددددددت آسددددددددددادًا غضددددددددددابا
 صددددددددددددددوارما إذا القددددددددددددددى ضددددددددددددددرابا
 فكنددددددددددا عنددددددددددد دعوتددددددددددا الجوابددددددددددا
 وغدددددددددر  طددددددددداب غارسدددددددددا فطابدددددددددا
 (3)مارمي دددددددددددددا فرامي دددددددددددددا أصدددددددددددددابا

 

 

 

 

 

 

 [البسيط]    :والبن عما ابن المطاع ابن ناصر الدولة
 أفددد  الددذ  زرتددا بالسدديف مرددتمالً 
 ومدددا خلعدددت نجددداد  فدددي العنددداق لدددا
 فكدددددددددان أسدددددددددعدنا ندددددددددياًل ببييتدددددددددا

 

 ولحددددظ عينددددا أمضددددى مددددن مضدددداربا 
 حتددددددى لبسددددددت نجددددددادًا مددددددن ذوائبددددددا
 (4)مددن كددان بالحددب أرددقانا بصدداحبا 

 

 

 

                                      
 .499 :نررف الدكتور سامي الدهان ،برواية ابن خالويا ديوان أبي فرا  الحمداني (1)

 .4/49 :تنظر اليتيمة (2)

 .33 :وتنظر األبيات في ديوان أبي فرا  .البيت األخير ساقط من األصل (3)

 .4/7 :اليتيمة (4)
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 :عوتدب أبدو الطيدب فدي آخدر عمدرف علدى تراجد  ردعرف فقدال (،اليتيمدة)صاحب وقال 
تجوزت فدي قدولي وأعفيدت طبعدي واغتنمدت الراحدة مندذ فارقدت آل حمددان وفدي م مدن يقدول 

 [الوافر]    :(يعني زهير بن حمدان)
دددددددت بمدددددددا القيدددددددتم مندددددددا ل مم  وقدددددددد عم
 لقينددددددددددددددداهم بارمددددددددددددددداح طدددددددددددددددوال

 

 قبائددددددددددددل يعددددددددددددرب وبنددددددددددددو نددددددددددددزار 
 قصدددددددددددددددارتبردددددددددددددددرهم ب عمدددددددددددددددار 

 

 

 [الكامل]  :(ويعني أبا العرائر ابن حمدان)وفي م أيضًا من يقول 
 أأخددددا الفددددوار  لددددو رأيددددت مددددواقفي
 لقددددرأت من ددددا مددددا تخددددط يددددد الددددوغى

 

 والخيدددل مدددن تحدددت والفدددوار  تدددنحط 
 (1)والبددددديف تردددددكل واألسدددددنة تدددددنقط 

 

 

 [المديد]      :(2)ولألمير تميم بن المعز 
 سدددددددقاياني فلسدددددددت أصددددددديي لعدددددددذل
 ال أطيدد  العددذول فددي ضددد مددا أهددو 
 علالنددددددددددي فقددددددددددد أقبددددددددددل الليددددددددددل
 وانجلدددى اليددديم بعددددما أضدددح  الزهدددر
 عدددددددن هدددددددالل كصدددددددولجان نضدددددددار

 

 لددددددددي  إال تعلددددددددة الددددددددنف  ردددددددديلي 
 كددددددددد ني ات مددددددددددت رأيدددددددددي وعقلددددددددددي
 كليددددددل الصدددددددود مددددددن بعددددددد وصددددددل
 بكددددددددددداء السدددددددددددحاب فيدددددددددددا بوبدددددددددددل
 (3)فددددددي سددددددماء ك ن ددددددا جددددددام ذبددددددل 

 

 

 

 

 

 [الكامل]  :لا (المستعين سليمان بن الحكم المرواني)ومن ملو  األندل  
 عجبدددددًا ي ددددداب الليدددددل حددددددا سدددددناني
 وأنددددددددددددازع األبطددددددددددددال ال مت يبدددددددددددداً 
 وتملكددددددت نفسددددددي  ددددددالل كالدددددددمى

 وأهدددددددداب الحددددددددظ فددددددددواتر األجفددددددددان 
 (4)رددديئًا سدددو  األعدددراف وال جدددران 

 بدددددددديف الوجددددددددوف نددددددددواعم األبدددددددددان

 

 

 

 

                                      
 .4/444 :ينظر الحكاية في اليتيمة (1)

ولا رعر ك ير لم  ،مال إلى األدب منذ صيرف .لميربأبوف صاحب مصر وا (هد339)ولد  ،هو تميم بن المعز الفاطمي (2)
 .4/79 :وفيات األعيان (،هد319)توفي بمصر سنة  ،يل الحكم ألن والية الع د كانت ألخيا نزار

 .4/432 :األبيات في اليتيمة (3)

 (.وأقارع األبطال)في الذخير  والحلة  (4)
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 هدددذ  ال دددالل وتلددد  أخدددت المردددتر 
 حاكمدددت فدددي ن السدددلو إلدددى ال دددو 
 وأبحددددن مددددن قلبددددي حمددددًى وتركننددددي
 ال تنكددددددددروا ملكددددددددًا تددددددددذلل لل ددددددددو 
 مددددددا ضددددددر أنددددددي عبدددددددهن صددددددبابة
 إن لددددم أطدددد  فددددي م سددددلطان ال ددددو 

 

 حسدددددنًا وهدددددذ  أخدددددت غصدددددن البدددددان 
 (1)فقضددددى لسددددلطان علددددى سددددلطاني 

 فددددددي عددددددز ملكددددددي كالددددددذليل العدددددداني
 (2)إن ال دددددددو  عدددددددزا وملددددددد   دددددددان 

 وبندددددو الزمدددددان وهدددددنا مدددددن عبدددددداني
 (3)مدددددن مدددددروان  كلفدددددًا ب دددددن فلسدددددت

 

 

 

 

وذلدل  ،وللمنصور محمد بن أبي عامر حاجب المؤبدد بقرطبدة وهدو الدذ  ق در الدروم
ولم يزل يط  بالدهم ويبتر طارف م وتالدهم حتدى خدافوف خدوف المنيدة  ،مصاعب تل  القروم

وتدوفي  ،ولدا مرد ور  كل ا با منصور  ،وغزا نحو خمسين غزو  ،ورضوا في دين م بالدنية
 :وقبرف هنال  مر ور وعليا مكتوب ،قاباًل من غزا  (سالم)رحما اهلل تعالى بمدينة 

 [الكامل]   
 آ ددددددددددارف تنبيدددددددددد  عددددددددددن أخبددددددددددارف
 تدددددددداهلل ال يدددددددداتي الزمددددددددان بم لددددددددا

 

 حتدددددددددددى ك نددددددددددد  بالعيدددددددددددان تدددددددددددراف 
 أبدددددددددًا وال يحمددددددددي ال يددددددددور سددددددددواف

 

 

 [الطويل]   :من رعرف الرائق ونظما الفائق قولا يفخر
 رميددددتا بنفسددددي هددددول كددددل عظيمددددة
 ومددددددا صدددددداحبي إال جنددددددان مرددددددي 
 ومددن ردديمتي أنددي علددى كددل طالددب
ندددي لمعتددداد الجيدددوش إلدددى الدددوغى  وا 
 فسدددددت بنفسدددددي أهدددددل كدددددل سدددددياد 

 وخدددددداطرت والحددددددر الكددددددريم مخدددددداطرا  
 وأسدددددددددمر خطدددددددددي وأبددددددددديف بددددددددداترا 
 أجددددددددود بمددددددددال ال تعيددددددددا المعدددددددداذر

 (4)د خدددددددوادرأسدددددددود تالقي دددددددا أسدددددددو 
 وكددددا رت حتددددى لددددم أجددددد مددددن أكددددا را 

 

 

 

 

 

                                      
 (.حاكمت في م السلو إلى الصبا)في الذخير  والحلة  (1)

 في الذخير  والحلة  (2)
 ال تعددددددددذلوا ملكددددددددًا تددددددددذلل لل ددددددددو 

 

 ذل ال ددددددددددددو  عددددددددددددزا وملدددددددددددد   ددددددددددددان 
 

 

آواخدر مدا يسدمى  (هدد122)تدولى حكدم قرطبدة سدنة  .هو األمير األمو  سليمان بن الحكم حفيد عبد الدرحمن الناصدر (3)
 ،34 :4م 4بيدات فدي الدذخير  قترجمتدا واأل .كدان رداعرًا مك دراً  (.هدد129)ر سدنة بد دم قتدل علدى يدد البر  .بعصر الفتندة
 .4/132 :نفح الطيب ،2/9 :والحلة السيراء

ني لزجاء الجيوش)في مطمح األنف   (4)  .397 (:وا 
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 ومدددددا رددددددت بنياندددددًا ولكدددددن زيددددداد 
 

 علددددى مددددا بنددددى عبددددد المليدددد  وعددددامرا 
 

 

 رفعندددددا العدددددوالي بالمعدددددالي سياسدددددة
 

وأور ناهدددددددا فدددددددي القدددددددديم معدددددددافرا  
(1) 

 

  :وقد قامت إحد  جواريا تحجب الرم  عنا (2)وللمعتمد بن عباد 
 [البسيط]         

  داقامت لتحجب ضدوء الردم  قامت
 علمددددددًا لعمددددددر  من ددددددا أن ددددددا قمددددددر

 

 عددن ندداظر  حجبددت عددن ندداظر الييددر 
(3)ال تحجب الرم  إال طلعة القمر

 
 

ملدد  قمدد  العدددا وجمدد  بددين البددا  والنددد  وطلدد  ) :ووصددفا الفددتح فددي قالئدددف فقددال
وكدان مد   .أوندة يراعدة وأوندة سدنانا ،لدم تتعطدل يومدًا كفدا وال بناندا .على الدنيا بددر هدد 

لا عندما خل  عدن ملكدا ون در نظدم سدلكا يدذكر يومدًا خدر   .ًا مجيدًا وبطاًل نجيداً ذل  راعر 
وذلد  عندد انحصدارف وتخداذل  ،فيا إلى اللقداء حاسدرًا وعلدى األقددام فدي تلد  الحدال متجاسدراً 

 [مجزوء الكامل]  :(4) (أنصارف
 إن يسدددددددددددددددلب القدددددددددددددددوم العددددددددددددددددا
 فالقلددددددددددددددددب بددددددددددددددددين ضددددددددددددددددلوعا
 كددددددددددددم رمددددددددددددت يددددددددددددوم قتددددددددددددال م

 لقمدددددددي وبدددددددرزت لدددددددي  سدددددددو  ا
 

 ملكددددددددددددددي وتسددددددددددددددلمني الجمددددددددددددددوع 
 لدددددددددددم تسدددددددددددلم القلدددددددددددب الضدددددددددددلوع
 أن ال تحصددددددددددددددددددددددنني الدددددددددددددددددددددددروع
 عدددددددددددن الحردددددددددددا رددددددددددديء دفدددددددددددوع

 

 

 

 

                                      
وقدد أظ در مدن  (هدد311)تولى المنصور بن أبي عامر حكدم قرطبدة أ در وفدا  األميدر األمدو  الحكدم المستنصدر سدنة  (1)

دامت دولتا ستًا وعررين سنة غدزا خالل دا  .ر بذكرف كتب الت ريخ واألدبالبطولة والفروسية والنجابة ما جعلا رمزًا تفخ
وتنظدر  371 :4م 4تنظدر ترجمتدا فدي الدذخير  ق (.هدد372)ا نتين وخمسين غزو  وقد توفي فدي أ نداء غدزو  لدا سدنة 

 .397 :المطمح :األبيات والترجمة أيضًا في

 (.هدد114)وخلدف أبداف علدى حكدم إردبيلية سدنة  (هدد134)نة هو القاسم محمد بن المعتضد ولد س :المعتمد بن عباد (2)
 .كان رداعرًا ممتدازًا م لفدًا للردعراء واألدبداء (.هد199)أسقط ملكا المرابطون واقتيد أسيرًا إلى الميرب حيل توفي هنا  

 .4:14م 2والذخير  ق 4/44:ترجمتا في القالئد.لا ديوان مطبوع

 .44 :أحمد أحمد بدو  وحامد عبد المجيد جمعا وحققا :ديوان المعتمد بن عباد (3)

 .4/44 :الفتح بن خاقان :قالئد العقيان (4)
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 أجلدددددددددددددي تددددددددددددد خر لدددددددددددددم يكدددددددددددددن
 مددددددددا سددددددددرت قددددددددط إلددددددددى القتددددددددال
 ردددددددددددديم األلددددددددددددى أنددددددددددددا مددددددددددددن م

 

 ب ددددددددددددددددوا  ذلددددددددددددددددي والخضددددددددددددددددوع 
 وكدددددددددددان مدددددددددددن أملدددددددددددي الرجدددددددددددوع
 (1)واألصددددددددددددددل تتبعددددددددددددددا الفددددددددددددددروع

 

 

 

دخل عليدا بناتدا للسدالم عليدا وأقددام ن  ،تى عيد الفطروأ (2) (باغمات)ولما حب  
وعلدي ن أطمدار كد ن م كسدوف علدى أقمدار فبكدى لتلد  الحالدة  ،وآ دار نعم دن عافيدة ،حافية

 [البسيط]      :وأنر  يقول
 فيمددا مضددى كنددت باألعيدداد مسددروراً 
 تددددر  بناتددددد  فددددي األطمدددددار جائعدددددة
 بددددددرزن نحددددددو  للتسددددددليم خارددددددعة

 م حافيدددةيمردددين فدددي الطدددين واألقددددا
 الخدددددددا إال ترددددددكى الجدددددددب ظدددددداهرف
 أفطددرت فددي العيددد ال عددادت إسدداءتا
 وكددددددان دهددددددر  إن تدددددد مرف ممتدددددد الً 
 مدددن بدددات بعدددد  فدددي ملددد  ياسدددر بدددا

 

 فسدددداء  العيددددد فددددي أغمددددات م سددددوراً  
 ييدددددزلن للندددددا  مدددددا يملكدددددن قطميدددددر
 أبصدددددددددددارهن حسددددددددددديرات مكاسددددددددددديرا
 ك ن دددددددا لدددددددم تطددددددد  مسدددددددكًا وكدددددددافورا
 ولددددددي  إال بدددددددم  العددددددين مطمددددددورا

 ان فطدددددددددر  لألكبددددددددداد تفطيدددددددددرافكددددددددد
 فدددددددددرد  الددددددددددهر من يدددددددددًا ومددددددددد مورا
 (3)فتنمددددددا بددددددات بدددددداألحالم ميددددددرورا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [مجزوء ال ز ]    :(درن)وقال لما أطل على جبال 
 هدددددددددددددددددددددددددددددذ  جبدددددددددددددددددددددددددددددال درن
 فليتندددددددددددددددددددددي لدددددددددددددددددددددم أرهدددددددددددددددددددددا

 

 قلبددددددددددددددددددددددددددددي ب ددددددددددددددددددددددددددددا ذو درن 
 (4)وليت دددددددددددددددددددا لدددددددددددددددددددم تدددددددددددددددددددرن 

 

 

:فقددال ،يعاتددب عنددان بددن جددار أحددد أمددراء العددربولألميددر أبددي زكريددا صدداحب أفريقيددا 
 [الطويل] 

                                      
 .99 :ديوان المعتمد بن عباد (1)

نقل المرابطون المعتمد وأسرتا إلي ا بعدد أن أسدقطوا ملك دم وأسدروهم وبقدي  .مدينة تق  في أقصى الميرب (آغمات) (2)
 .وقبرف موجود في ا إلى اليوم (.هد199)هنا  غريبًا مرردًا حتى توفي سنة 

 .422 :ديوان المعتمد بن عباد (3)

 .ولم أجدها في المصادر التي ترجمت لا .أخل ديوان المعتمد بن المطبوع ب ذف األبيات (4)
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 سدددلو دمندددة بدددين اليضدددى والسدددواجر
 واال فعندددددددددددد  ديمدددددددددددة مسدددددددددددت لة
 مسدددددددداحب أذيددددددددال ومركددددددددز ذابددددددددل
 ع دددت ب دددا عليددداء ال السدددر عنددددها
 إذا طدددددرق الردددددوق المبدددددرح زرت دددددا
 ولدددددددددوال حدددددددددذارات ندددددددددزاع لزرت دددددددددا
 ومدددرد علدددى جدددرد إذا اختلدددف العندددا

 ال ددددددو  فددددددديتكم ال الرددددددوق آل وال
 دعوها فان يسمح ل دا الددهر اغتفدر
 ودونكددددددددددم يددددددددددا للرجددددددددددال تحيددددددددددة
 فتددددددى مددددددا دعتدددددددا ذلددددددة ف جاب دددددددا
 وفدددي كدددل عدددام كدددان للجددديش وقفدددة
 علددددددى كددددددل خددددددوار العنددددددان ك نددددددا
 وحردددو القبددداب اليدددر بددديف أوانددد 
 يطددددالعن مددددا بددددين السددددجوف ك نمددددا
 يدددددذكرننا الع دددددد الدددددذ  كدددددان بينندددددا
 وكنددددت نزيددددل الملدددد  تجنددددي  مددددارف

 نف  فددي خيددر دولددةوكنددت عزيددز الدد
 وكندددددت كليدددددل اليددددداب عدددددزًا ومنعدددددة
 كدددد ن لددددم تجددددرر فددددي زرود وحبددددر 
 ولدددددم تلدددددق أخطدددددارًا ب كنددددداف غمدددددر 

 (...تبدددددددلت بالسدددددد لين والعطددددددف )
 فمالدددد  ال ترددددر  الضدددداللة بال ددددد 
 وفدددي يوسدددف الدددوافي علددديكم زيددداد 

 (1)وأكفدددددددددات المدددددددددواطر  (...هدددددددددل ) 
 ردددددا والحنددددداجرتطلددددد  مدددددا بدددددين الح

 ومددددددددربف آسدددددددداد ومينددددددددى جدددددددد ذر
 مددددددددذاع وال جددددددددد الوصددددددددال بعددددددددا ر
 طدددددددروق خيدددددددال بدددددددين راع وسدددددددامر
 ب سدددددددددمر عسدددددددددال وأبددددددددديف بددددددددداتر
 تدددر  الجدددن تعدددرور  متدددون الكواسدددر
 ببددددددددال وال قلبددددددددي اليدددددددددا  بصددددددددابر
 ل ددددددا ولددددددا ذنددددددب الليددددددالي اليددددددوادر
 يخدددد  ب ددددا عنددددي عنددددان بددددن جددددابر
 فكيددف طددو  كرددحًا علددى نفدد  غددادر

 ا جدددددددر صدددددددادرنجدددددددر ب دددددددا أذيالنددددددد
 مددن الضددمر إذ يلتدداح فددي رددكل طددائر
 عفددددائف مددددا تحددددت ارددددتمال المددددازر
 يطددددالعن خلسدددددًا مددددن كمدددددام األزاهدددددر
ن كندددددت عندددددا سددددداليًا غيدددددر ذاكدددددر  وا 
 أفددددددانين مددددددن أفنددددددان ريددددددان ناضددددددر
 ف صددبحت جددارًا فددي هددالل ابددن عددامر
 فصدددددددرت ك م دددددددال الرئدددددددال الندددددددوافر
  يددداب التصددددابي فددددي حسددددان اليرائددددر

   ضدددافرولدددم تدددرق بالقصدددرين صددد و 
 (2)روبالصدددافنات الجدددرد جدددرب األبددداع

 ومالددددد  ال تردددددر  العمدددددى بالبصدددددائر
 أبددددي هجددددر  الندددددب الكددددريم المددددا ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .ما بين القوسين كلمة مطموسة (1)

 .ما بين القوسين كلمة مطموسة (2)
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 ومدددددا العددددددرب العربدددددداء إال بع دددددددها
 

 فمدددددن كدددددان أوفدددددى كدددددان أول فددددداخر
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 الباب ال اني
 في الرعراء وطبقات م

 
هم أرباب النظام وأمراء الكدالم ومدا عسدى أن  :سئل بعف العلماء عن الرعراء فقال

 .والكذب غير جائز إال ل م ،يقال في قوم االقتصاد محمود إال من م
سددالمي :والرددعراء  ال ددة أصددناف ف ددو الددذ  لددم  :أمددا الجدداهلي .جدداهلي ومخضددرم وا 

وأمددا  .ورأسدد م امددرؤ القددي  ،السددتة المردد ورون ،ورؤو  هددؤالء الطبقددة .يدددر  اإلسددالم
ومن هؤالء الطبقة النابية الجعدد  وكعدب بدن  .المخضرم ف و الذ  أدر  الجاهلية واإلسالم

وهدؤالء الطبقدة  .وأما اإلسالمي ف و الذ  نرد  فدي اإلسدالم .ورأس م حسان بن  ابت ،مال 
ن م والمحدد ون مد .ومولدد  دم كدل عصدر بعدد ذلد  ينسدب إليدا أهلدا ،محددل : ال ة أصدناف

ورأسد م بردار  (.مروان بن أبي حفصة)و  (السيد الحمير )أرج  السلمي و )و  (العتابي)
 .يليقبن برد الع

 (أبدددو الردددي )صدددري  اليدددواني و  (مسدددلم بدددن الوليدددد)والمولددددون جماعدددة مدددن م 
 :وقدال صداحب العمدد  .ورأس م أبو نوا  الحسدن بدن هداني (أبان الالحقي)و  (الرقاري)و

بن الرومي وأبو تمام والبحتر  طبقدة متداركدة غطدوا علدى مدن سدواهم  دم كان إبن المعتز و  ا 
هدو ندادر   :ووصدفا صداحب اليتيمدة فقدال .(1)جاء أبو الطيب المتنبي فريل الندا  بردعرف 

وهددو ردداعر سدديف الدولددة المنسددوب إليددا  .الفلدد  وواسددطة عقددد الدددهر فددي صددناعة الرددعر
  مدن قدددرف وألقدى عليددا ردعاع سددعادتا ورفدد ،(2)إذ هددو الدذ  جددذب بضدبعا  .والمرد ور بدا

وعددادت الليددالي  ،وطددار كالمدا فددي البدددو والحضدر ،حتدى سددار ردعرف مسددير الرددم  والقمدر
       :كما قال في نفسا .تنردف واأليام تحفظا

 [الطويل] 
 ومددددا الدددددهر إال مددددن روا  قصددددائد 

 

 إذا قلدددت ردددعرًا أصدددبح الددددهر منرددددا 
 

 

                                      
 .443 ،4/422 :تنظر هذف التقسيمات في العمد  (1)

 .أ  رف  من قدرف ومنزلتا :جذب بضبعا (2)
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 [فيفالخ]       :ولقب المتنبي لقولا
 أنددددددددددا فددددددددددي أمددددددددددة تدددددددددددارك ا اهلل

 

 غريددددددددددب كصددددددددددالح فددددددددددي  مددددددددددود 
 

وفدي ذلد  يقدول بعدف الردعراء ألحدد األمدراء  .وقيل أنا تنب  في بني اليصين بردعرف
 :وقد رآف ينظر في رعرف

نمددددا :وقددددالوا  أجدددداد ابددددن الحسددددين وا 
 تنبددددددًا عجبددددددًا باليصددددددين ولددددددو در 

 

 تجيدددددد العطايدددددا والل دددددا تفتدددددق الل دددددا 
 (1)ل ددددددددا ب ندددددددد  تددددددددرو  رددددددددعرف لت 

 

 

 ."بدأ الرعر بكند  وختم بكند " يعندون إمدرأ القدي  وأبدا الطيدب (2) (الصاحب) :وقال
 :وقدال بعضد م ."بدل بمل  وختم بمل " يعنون إمدرأ القدي  وأبدا فدرا  الحمدداني :وقال قوم

وحدددل  ،"أرددد الندا  مددن يجيددد فددي كدل مددا يريددد" :"أردعر النددا  مددن أنددت فدي رددعرف" وقيددل
يدا أبدا  :فقدال لدا ،وفيدا البحتدر  (4)حضدرت مجلد  عبيدد اهلل ابدن طداهر :قدال (3)(الحمااني)

أي دا األميدر إن ابدا ندوا  يتصدرف فدي كدل  :  فقدال(5)من أرعر مسلم أم أبدو ندوا  ،عباد 
فقدال  .ومسلم يسل  طريقًا ال يتعدداف واذا لدزم مدذهبا ال يتخطداف .طريق ويبرع في كل مذهب

لدي  هدذا مدن علدم  علدب وأضدرابا ممدن يحفدظ  :قدال .  علدى هدذاال يوافقد (6)إنا  علبدا  :لدا
نما يعرف الرعر من دفد  إلدى .الرعر وال يقولا وريدت بد  زنداد  يدا أبدا  :فقدال .مضدائقا وا 

كممم أبو نوا  وقد سائ لم عدن جريدر والفدرزدق ففضدل جريدراً  ،عباد  إن أبدا  :فقيدل لدا ،هكذا حم

                                      
 .4/437 :يتيمة الدهر (1)

مدن أبدرز الرخصديات السياسدية واألدبيدة  ،هو إسماعيل بن عباد أبو القاسم الطالقاني المعروف بالصحاب بدن عبداد (2)
 ،2/293 :ينظددر معجددم األدبدداء (.هددد394)تددوفي فددي أصددف ان سددنة  ،كددان ردداعرًا وبلييددًا وليويددًا وعروضددياً  ،فددي عصددرف

 .3/472 :اليتيمة

 :األعدالم .مدات بسدامراء .مدن حفداظ الحدديل المردكو  بدروايت م ،يحيدى بدن عبدد الحميدد بدن عبدد الدرحمن :الحمااني (3)
7/499. 

تولى ررطة بيداد زمدن  .راعر وأديب من آخر المر ورين من أسر  الطاهريين ،هو عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر (4)
 .3/422 :وفيات األعيان ،7/37 :األغاني :ترجمتا (،هد322)توفي سنة  .المعتضد العباسي

 (.مسلم أم أبو فرا )في المررقية  (5)

كدان مدن أبدرز أئمدة مدرسدة  ،النحدو  والليدو  الكدوفي الكبيدر (هدد222)ولد سنة  ،أبو العبا  أحمد بن يحيى : علب (6)
 .493 :ينظر نزهة األلباء (.هد274)توفي ببيداد سنة  ،ليويةلا عدد كبير من الدراسات القرآنية وال .الكوفة النحوية
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إنما يعدرف الردعر مدن  .  هذا من علم أبي عبيد لي :فقال .ال يوافق   على هذا (1)عبيد  
 .دف  إلى مضائقا

 ،وراعر مجيدد وهدو الدذ  ال بد   بدا ،راعر مفلق أ  معجب :وقيل الرعراء أربعة
وفيددا أراد الردداعر  .(2) (الددرد ء السدداقط)ورددعرور وهددو  ،وردداعر ينطلددق عليددا االسددم فقددط

 [الطويل]         :بقولا
 ايمددوت رد ء الرددعر مددن قبددل أهلدد

 

ن مددددددات قائلددددددا    (3)وجيددددددف يبقددددددى وا 
 

 

                                      
كدان مدن أعلدم أهدل عصدرف بالليدة والردعر وأخبدار العدرب وأنسداب ا  (.هد442)ولد سنة  .معمر بن الم نى :أبو عبيد  (1)

ديندة ودفدن فدي م (،هدد243)وسنة  (هد229)وقد اختلف في سنة وفاتا فجعلوها بين سنة  .ولا في ذل  مصنفات ك ير 
 .91 :نزهة األلباء .البصر  بالعراق

 (.لسافا الرد ء)في المررقية  (2)

 .429 :ررح مجيد طراد :ديوان دعبل بن علي الخزاعي (3)
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 الباب ال الل
 في عمل الرعر وآدابا

 

 :(1)ويقوم بعد القصد من أربعة  .الرعر ينقسم إلى طرفين ووسط
وقدد توقدف  .وربما عرف لبعف هدذف المدواد مدا يخدل بدا .لفظ ومعنى ووزن وقافية

جالاًل با لدم ال تقدول  :(2)الضدبي قيدل للمفضدل  .نا  من الجلة عن عمل الرعر هيبة لا وا 
 :وقيدل ذلد  جخدر فقدال .علمدي بدا يمنعندي مدن قولدا :الرعر وأندت أعلدم الندا  بدا   فقدال

  :(3)وفي معناف يقول األصمعي  .الذ  أرضاف ال يجيئني والذ  يجيئني ال أرضاف
 [الطويل]     

 أبدددددى الردددددعر إال أن يجددددديء رديدددددا
دددو  ورددديا دددد حم  فيددداليتني إذا لدددم أاج 

 

 بي منددددا مددددا كددددان محكمدددداإلددددي  ويدددد  
 ولدددددم أ  مدددددن فرسدددددانا كندددددت ألجمدددددا

 

 

وال يحمدل رديئًا مدن  ،فينبيي لمن يروم الرعر أن يتحر  أوقات الفرا  وأمكنا الخلو 
ذا سئم فليروح وال يكرف طبعا .فان الر و  نعم المعين .الرعر حتى يرت يا ويطدال  مدن  .وا 

وينبيدي  (الكدالم مدن الكدالم)ومن أم دال م أرعار النا  ما يستجيدف في المعنى الذ  يريدف 
بددل يددنقح ويختددار وال يددذهب إلددى  .أن ال يقبددل كددل مددا يبع ددا هاجسددا وتنبعددل بددا وساوسددا

ذا فدر  مدن ردعرف ،االستك ار  .ويرجد  البصدر فيدا كدراتين ،ت بدت فدي أمدرف فيت ملدا مدرتين ،وا 
وينبيدي أن  .(4) (...) وأد  العمدل إلدى النددم و ،فك يرًا ما سودت وجدوف المبيضدات بدالتييير

والمدرء كمدا  ،اإلنسان ال ير  عيب نفسا يعرف كالما على من ي ق بمعرفتا ونصيحتا فتن
ويصدلد زنددف وال  ،وقدد يعدرف للرداعر أن يدرتج عليدا فديك م حددف  .يفدتن بابندا وبردعرف :قيل

 .وقدد يتد تي لدا مدن حسدن البدي دة وجدود  القريحدة مدا يعجدب مندا .يستطي  أن ينظم رديئاً 
 [الكامل]    :كما حكي أن أبا تمام لما أنرد المعتصم قولا

                                      
 (.ويقوم بقواء القصد أربعة أرياء) :في المررقية (1)

هدو ليدو  وعالمدة مدن أرد ر وأو دق روا  الردعر الكدوفيين و  .هو محمد بن يعلى بدن عدامر الضدبي :المفضل الضبي (2)
 .9/221 :األعالم .للخليفة الم د  (المفضليات)صنف كتاب  .بالرعر واألدب وأيام العرب

لددا مجموعددة  .الراويددة والليددو  واألديددب البصددر  المردد ور (هددد241ت )أبددو سددعيد عبددد الملدد  بددن قريددب  :األصددمعي (3)
 .72:نزهة األلباء. في البصر  األصمعيدفن  (.األصمعيات)مؤلفات من ا مجموع رعر  باسم 

 .ما بين القوسين كلمة مطموسة (4)
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 إقدددددام عمددددرو فدددددي سددددماحة حددددداتم
 

 (1)فددي حلددم أحنددف فددي ذكدداء إيددا   
 

رددب ت أميددر المددؤمنين  ،مددا صددنعت ردديئًا يددا أبددا تمددام :فقددال لددا الكنددد  الفيلسددوف
 :ففكر قلياًل  م قال .بصعالي  العرب

 ال تنكدددددروا ضدددددربي لدددددا مدددددن دوندددددا
 األقدددددددل لندددددددورف فددددددداهلل قدددددددد ضدددددددرب

 

 مددددد اًل ردددددرودًا فدددددي الندددددد  والبدددددا  
 مدددددددد اًل مددددددددن المرددددددددكا  والنبددددددددرا 

 

 

وقددال إن هددذا الفتددى ينحددت مددن قلبددا  .فعجددب الكنددد  مددن تخلصددا وحسددن بدي تددا
 .(2)فكان كما قال  .وسيموت عن قريب

 ،فيلدظ أمدرف ،وحكي أنا خر  على المعتصم تميم بن جميل التدوسدي برداطا العدراق
فلمدا أاتدي بدا نظدر  .وأخدذف أسديراً  (3) (فدل  غربدا)تا فج ز إليا المعتصم جيرًا وارتدت روك

يدا  :تكلدم يدا تمديم فقدال :فقدال ،إليا فرآف وسيمًا جمياًل ف حب أن يعلم أين مخبدرف مدن منظدرف
وقدد عظمدت الجريمدة وانقطعدت  ،وتعيدي األفئدد  ،أمير المؤمنين إن الذنوب تخدر  األلسدنة

وأوالهمدا  ،وأرجو أن يكون أقرب مدا إلديا أردب  ما بد  .عفو  أو عقاب ولم يبق إال  ،الحجة
  : م التفت إلى السيف والنط  وقد أاحضرا لضرب عنقا فقال ،بكرم 
 [الطويل] 

 أر  المدوت بدين النطد  والسديف كامندداً 
 وأ ا امددددددددرل يدددددددددلي بعددددددددذر وحجددددددددة
 وأغلددددددب ظنددددددي أندددددد  اليددددددوم قدددددداتلي
نندددددي  ومدددددا جزعدددددي مدددددن أن أمدددددوت وا 

 بية قددددددد تددددددركت مولكددددددن خلفددددددي صدددددد
 فدددتن عردددت عاردددوا حدددافظين بيبطدددة
 وكدددددددددددددم قائدددددددددددددل ال يبعدددددددددددددد اهلل دارف

 

 يالحظنددددددي مددددددن حيددددددل مددددددا أتلفددددددتا  
 وسددديف المنايدددا بدددين عينيدددا مصدددلت
 وأ  امددددددرل ممددددددا قضددددددى اهلل يفلددددددت
 ألعلدددددددم أن المددددددددوت مندددددددي مؤقددددددددت
 وأكبدددددددددادهم مدددددددددن حسدددددددددر  تتفتدددددددددت
ن مددددت موتددددوا  أذود الددددرد  عددددن م وا 
 وآخدددددددددر جدددددددددذالن ياسدددددددددر  ويردددددددددمت

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .492 – 4/494 :ينظر ررح الصولي لديوان أبي تمام (1)

 .4/473 :تنظر الحكاية في العمد  (2)

 .أ  هزما وأضعفا (فلا غربا) (3)
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 ،قددد وهبتدد  للصددبية :يددا تمدديم :وقددال ،فعجددب المعتصددم مددن حسددن بيانددا وقددو  جنانددا
 .(1)وأمر بف  قيودف وخل  عليا ووالف الفرات ،وعفوت ولكن عن الصبو 

فلقيدا  ،كان الرريف الطليق حسن البدي ة جيد القريحة :وحد ني بعف ريوخنا قال
 :فقال .إن كنت راعرًا فقل في هذا :فناولا حجرًا وقال ،وكان يميل إليا ،فتى يدل عليا

 [الطويل]      
 وصمااء مدلء الكدف مدن يداب  الصدفا
 رميددددددت ب ددددددا قرنددددددي فخددددددرا مجندددددددالً 
 إذا أعدددددددم النددددددا  السددددددالح فددددددتنني

 

 ل ددددددا قلددددددب محبددددددوب وكددددددفا بخيددددددل 
 كفعلدددددي بماضدددددي الردددددفرتين صدددددقيل
 (2)سدددددددالحي موجدددددددود بكدددددددل سدددددددبيل

 

 

 

كددان ياختبددر  .أحددد األعاجيددب فددي هددذا الردد ن ( م اإلرددبيليال يدد)وكددان فددي عصددرنا 
فكدان يملدي ال ال دة علدى  ال دة ال  ،فيقترح عليدا رسدالة وردعر وموردحة فدي أ  ندوع قصدد

وحد ني الريخ أبو علدي القصدر  بسدبتا رحمدا اهلل تعدالى  .يتوقف وال يجف ألحد من م قلم
يددا  :إليددا وسددلمنا عليددا وقلنددا لددا اجتدداز علينددا بقصددر كتامددة وهددو يريددد الحضددر  ف تينددا :قددال

 .فاقترحنددا عليددا رسددالة ومورددحة ورددعراً  .إن رددئتم :فقددال ،أسددتاذ بلينددا عندد  كيددت وكيددت
    :وأنردني الرعر الذ  أمالف علي م وكان أولا .فوجدناف كما قيل

 [السري ]   
 مددددددن أنبددددددت الددددددورد خددددددالل الب ددددددار

 

 وعمددددددددم الليددددددددل ضددددددددياء الن ددددددددار 
 

 وخددددددددط سددددددددين الدددددددددر مددددددددن فوقددددددددا
 

 (3)صددددداد عقيدددددق تحدددددت الم العدددددذار 
 

                                      
د وبدين مالد  بدن ب ن الحاد ة بين الرري 212 :2  ،ويذكر صاحب فوات الوفيات .4/471 :تنظر الحكاية في العمد  (1)

 .طوق

وسدمي بدالطليق ألندا سدجن  .هو األمير األمو  األندلسي مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصدر (2)
 :ترجمتدا واألبيدات فدي الحلدة السديراء .وأك در ردعرف فدي السدجن ،كدان رداعرًا مك دراً  .مد  مدن الدزمن  دم أطلدق بعدد ذلد 

 .94 :2م4والذخير  ق .4/222

فقدال لدا  ،فد ظ ر حفظدا ،فابتددأ السدم  بردعر القداف ،وبدات ليلدة فدي سدماع :قال عندا ابدن سدعيد وكدان معاصدرًا لدا (3)
وجعدل ينرددهم علدى حدرف القداف إلدى أن  ،فضدح  ،أرا  تدذكر هدذف األبيدات :بعف الجماعة ممن ال يعرف قدر حفظا

 :اختصددار القددح المعلدى البددن سدعيد الميربددي :تنظدر ترجمتددا واألبيدات فدي (.هددد134)مددات مقتدواًل سدنة  .طلد  الصدباح
449. 
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ف مددا اإلجدداز  ف ددي أن يزيددد الردداعر علددى  (.الممالطددة)و  (اإلجدداز )ومددن هددذا البدداب 
ابدن )و ( 2)(البداجي)كمدا حكدي أن  .(1)كالم غيرف على البدي ة ما يالئم ميناف ويتصل بمعناف

وسددد ا فبينمدددا هدددم يح دددون كؤ  .كدددانوا ذات يدددوم علدددى راحدددة (4)(ابدددن عمدددار)و  (3)(حسددددا 
ويستح ون ت نيس ا إذ دخل علي م بعف خواص م ف خبرهم بموت فتدى مدن فتيدان السدلطان 

  :ووافق ذل  كسر إبريق مما كان بين أيدي م فقال الباجي (خليفة)كان اسما 
 [الكامل]   

 أنل دددددددددو والحتدددددددددوف بندددددددددا مطيفدددددددددا
 

 وندددددددد من والمنددددددددون لنددددددددا مخيفددددددددا 
 

 :قال ابن حسدا 
 وفددددددددددي يددددددددددوم ومددددددددددا أدرا  يومدددددددددداً 

 

 ضدددددددى إبريقندددددددا ومضدددددددى خليفدددددددا ق 
 

 :وقال ابن عمار
 همدددددددددددددددددددددددا فخارتددددددددددددددددددددددددا راح وروح

 

 (5)تكسددددددددددرتا ف رددددددددددقاف وجيفددددددددددا 
 

اجتمدد  العبددا  بددن األحنددف وابددو نددوا   :فددي كتابددا قددال (العمددد )وذكددر صدداحب 
فقددم  ،وحاندت الصدال  لديالً  .وصري  اليواني والحسين الضحا  ويحيى بن المعلدة فدي نزهدة

 :فارتج عليا في ا فقال أبو نوا  (قل هو اهلل أحد)وقرأ  يحيى يصلي ب م فنسي الحمد
 [مجزوء الرجز]     

 أك ددددددددددددددددددددر يحيددددددددددددددددددددى غلطدددددددددددددددددددداً 
 

 فددددددددددددي قددددددددددددل هددددددددددددو اهلل أحددددددددددددد 
 

                                      
 .4/73 :للدكتور أحمد مطلوب ،ينظر معجم النقد العربي القديم (1)

 األديدددددددددب األندلسدددددددددي  ،الفقيدددددددددا المدددددددددالكي ،هدددددددددو أبدددددددددو الوليدددددددددد سدددددددددليمان بدددددددددن خلدددددددددف البددددددددداجي التجيبدددددددددي (2)
د ليتصدل بالمقتددر بدن هدود صداحب سافر في رحلة إلى المررق امتدت ألك ر مدن  ال دة عردر عامدًا  دم عدا .المعروف

 :والقالئددد ،4م2ترجمتددا فددي الددذخير  ق .لددا رددعر تتناقلددا كتددب األدب (.هددد191)تددوفي سددنة  ،سرقسددطة ويلتددزم مجلسددا
 .2/19 :النفح ،3/477

 .لدا ردعر ون ددر .هدو أبدو الفضدل حسددا  بددن يوسدف بدن حسددا  أحددد ي دود األنددل  المرد ورين بدداألدب والبالغدة (3)
 .2/414 :قالئد العقيان ،149 :4م3لذخير  قترجمتا في ا

  .تنظر مقدمة ديوانا .ومن  م قتيلا ،أبو بكر بن عمار راعر األندل  ووزير المعتمد وصديقا (4)

 .الحكاية على لسان ابن زيدون وابن خلدون وابن عمار 3/213 :أورد صاحب النفح (5)



 -26 -      9002لسنة/      1 /مجلة جامعة االنبار      العدد     كتاب الوافي في نظم القوافي 

 

 

 :وقال عبا 
 قددددددددددددددددددددام طددددددددددددددددددددوياًل سدددددددددددددددددددداهياً 

 

 حتدددددددددددددددى إذا أعيدددددددددددددددى سدددددددددددددددجد 
 

 :وقال صري 
 يزحددددددددددددددددددددر فددددددددددددددددددددي محرابددددددددددددددددددددا

 

 زحيدددددددددددددددددددر حبلدددددددددددددددددددى بولدددددددددددددددددددد 
 

 :وقال الحسين
 ك نمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددا لسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددانا

 

 ردددددددددددددا بحبددددددددددددل مددددددددددددن مسدددددددددددددد 
 

 هدددذا ممدددا يعجدددز اليدددوم  :ذاكدددرت هدددذف الحكايدددة مددد  بعضددد م فقدددال :بدددن ررددديققدددال ا
 :ما بال أحدهم لم يقل بعد البيت ال اني :فقلت .عنا

 ونسددددددددددددددددددددي الحمددددددددددددددددددددد فمددددددددددددددددددددا
 

 (1)مدددددددددددرت لدددددددددددا علدددددددددددى خلدددددددددددد  
 

 :وقال بعضا أصحابنا ألبي جعفر بن حسير: اجز
   (...أهد  إليا اليزال )

 .(2) (...) :فقال لي ،فقلت خذها :فقال مسرعاً 
 [الرمل]      :اجز :وقال المعتمد لبعض م

 صدددددددددددن  الدددددددددددريح علدددددددددددى المددددددددددداء زرد
 

 :فقال
 (3)أ  درع القتدددددددددددددددال لدددددددددددددددو جمدددددددددددددددد 

 

مدن يجيدز هدذا ولدا حكمدا:المل  هلل وحددف.  :واجتم  الرعراء يومًا بباب الرريد فقال
 :(1)فقال الجماز 

                                      
 .4/74 :تنظر الحكاية في العمد  (1)

 .وما بين األقوا  كلمات مطموسة والحكاية ساقطة من المررقية .رجمتالم أع ر على ت (2)

 :ينظدر نفدح الطيدب .تذكر كتب األدب األندلسي هذف الحاد ة للمعتمدد مد  زوجتدا اعتمداد فدي أول حدين تعرفدا علي دا (3)
1/244. 
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 الملددددددددددددددددددددددددددددددددد  هلل وحددددددددددددددددددددددددددددددددددف
 وللمحدددددددددددددددددددددددددددددددددب إذا مدددددددددددددددددددددددددددددددددا

 

 وللخليفدددددددددددددددددددددددددددددددة بعددددددددددددددددددددددددددددددددف 
 (2)حبيبدددددددددددددددا بدددددددددددددددات عنددددددددددددددددف 

 

 

فددنا  ،ودخل أبو تمام البصدر  فدرأ  صدبيانًا مجتمعدين وفدي م صدبي يدعوندا الرداعر
ممدا قلدت أم ممدا تقدول  :قدال .ف نردني من ردعر  :قال .نعم :أراعر أنت   قال :منا وقال
ددز مددا  ،فدد نتج بدددي تي بدددرهم  أنرددد  :فممددا تقددول   قددال :  قددال ف عطدداف درهمددًا قددال عجا
        :أبو تمام فقال ،قل :فقال ،أصدر

   [الخفيف]     
 ليددددددددددت بددددددددددين الددددددددددذين بددددددددددانوا وبينددددددددددي

 

 :فقال ،في القرب :يا عم في القرب تعني أم في البعد   قال :فقال
 ليدددددددت بدددددددين الدددددددذين بدددددددانوا وبيندددددددي

 

 م ددددددل مددددددا بددددددين حدددددداجبيا وعينددددددي 
 

واهلل ال أقمدت فدي بلدد  :فعجب منا أبو تمام من حسن بدي تا على صدير سدنا فقدال
 م إنا عداد للبصدر  بعدد مدد  فينمدا هدو ب دا مد  قدوم مدن  . ل هذا ومضى لوقتافيا صبي م

      :أهل األدب يذاكرهم إذ وقف عليا رجل ف نردف
 [الخفيف]       

 أندددددددت بدددددددين ا ندددددددين يبدددددددرز للندددددددا 
 لسددددددددددت تنفدددددددددد  طالبددددددددددًا بوصددددددددددال
دددددر وج ددددد  يبقدددددى  أ  رددددديء مدددددن حا

 

 وكلتاهمدددددددددددددددا بوجدددددددددددددددا مدددددددددددددددذال 
 مددددددددن حبيددددددددب أو طالبددددددددًا لنددددددددوال

 (3) ددددددو  وذل السددددددؤال بددددددين ذل ال
 

 

 

 .فتعرفتا فتذا هو صاحبي  :قال أبو تمام

                                                                                                                    
 .394 :طبقات الرعراء .بصر  النر   وكان راعرًا مفلقًا مطبوعاً  ،هو أبو عبد اهلل الجمااز من موالي قريش (1)

 .14 :ةئينظر الحكاية في بدائ  البدا (2)

ولكدن هدذف األبيدات .تنسب كتب األدب هدذف الحكايدة ألك در مدن رداعر وبد ك ر مدن طريقدة :حكاية أبي تمام م  الطفل (3)
فدي  وهدي ،4/374نصدي  تومعاهدد ال ،4/194و مدار القلدوب  ،43/297منسوبة لعبد الصمد بن المعذل في األغداني 

 .444 :ديوان عبد الصمد بن المعذل
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 فددددخلت عليدددا  ،اسدددتدعاني الررددديد ذات ليلدددة :قدددال (1)وحددددال جعفدددر بدددن محمدددد 
:هدو ،عدرف لدي بيدت لصدري  اليدواني ،يدا جعفدر :وأمر الخدم فسقوني  م قال ،وهو يررب

 [الطويل]         
 ومدددا زال يخفدددي الحدددب حتدددى حسدددبتا

 

 نف  فددددددددي أحرددددددددائا وتكلمدددددددداتدددددددد 
 

فاعنذرت لا وس لتا أن يرجئني إلى اليدد  ،ففكرت ف فحمت ،وأحب أن تصن  لا رفيقاً 
فلمددا دخلددت  ،وخرجددت مددن عندددف ف تيددت الندداطفي فسدد لني المبيددت عندددف فسددرت معددا .ففعددل

واهلل  :فقالدت .فالن عندنا الليلدة فقدومي إليدا :منزلا سار إلى عنان جاريتا وقال وأنا أسم 
ال أجددال  م لددا وأنددا سددكر  علددى هددذف الحددال فضددرب ا بالسددوط ف وجع ددا ف قبلددت معددا تبكددي 

      :فجاء وهو يقول .ودموع ا ك ن ا درا على صدف
 [السري ]   

 هدددددددددذ  عندددددددددان أرسدددددددددلت دمع دددددددددا
 

 كالدددددددددددر إذ ين ددددددددددر مددددددددددن خدددددددددديط 
 

 :فقالت بسرعة
 (2)(ظالمددددددداً )فليدددددددت مدددددددن يضدددددددرب ا 

 

 تيدددددددددب  كفددددددددداف علدددددددددى السدددددددددوط 
 

 ،مددا هددذا الطددروق   ف علمت ددا بقصددتي مدد  الرردديد .اًل بدد  يددا سدديد أهدد : ددم قالددت
 :أفال قلت لا ،لما سمعت البيت :فقالت

 ويبكدددددددددي فددددددددد بكي رحمدددددددددة لبكائدددددددددا
 

 إذا مددددا بكددددى دمعددددًا بكيددددت لددددا دمددددا 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 ،إلددى أيددن يددا سدديد    فقلددت إلددى أميددر المددؤمنين واهلل :فقالددت ،فقمددت لمددا سددمعت البيددت
فسدرت إلدى الررديد وأعلمتدا  ،بحيات  أال ما أخبرتا أن علجًا م ل هذا يضربني ظلماً  :فقالت

 .(3)فوجا لعنان وارتراها منا بمئة ألف  ،بالقصة

                                      
 .جعفر بن محمد راعر الرريد :في المررقية (1)

 .ساقطة من األصل والتصحيح من المررقية (ظالماً )لفظة  (2)

 هددددددددذف الحكايددددددددة بطددددددددرق متعدددددددددد  وأسددددددددانيد  1/19والعقددددددددد الفريددددددددد  ،23/74األدب كاألغدددددددداني تددددددددذكر كتددددددددب  (3)
 .مختلفة
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ز اجخر كما ذكرنا عدن ف ي أن يتساجل الراعران فيصدار أ (1) (الممالطة)وأما  حدهما ويعجا
إن كنددت ردداعرًا فدد جز أنصدداف مددا  (3) (للتددوأم)وكفعددل امددرل القددي  إذ قددال  .(2)أبددي تمددام 

        :فقال امرؤ القي  ،نعم :قال .أقول
 [الكامل]    

 أحدددددددار تدددددددر  بريقدددددددًا هدددددددبا وهنددددددداً 
 

 :فقال التوأم
 كندددددددار مجدددددددو  تسدددددددتعر اسدددددددتعارا

 

 :فقال امرؤ القي 
 وقددددددددام أبددددددددو رددددددددريحأرقددددددددت لددددددددا 

 

 :فقال التوأم
 إذا مدددددددا قلدددددددت قدددددددد هددددددددأ اسدددددددتطارا

 

 :فقال امرؤ القي 
 (4)كددددددددد ن هزيدددددددددزف بدددددددددوراء غيدددددددددب 

 

 :فقال التوأم
 عرددددددددددار ولاددددددددددداس القدددددددددددت عردددددددددددارا

 

 :فقال امرؤ القي 
 فلمددددددددددا أن دنددددددددددا بقفددددددددددى أضدددددددددداح  

                                      
 .وهو خط  من الناسخ (المماطلة)في األصل  (1)

 (،التمليط هو أن يتسداجل رداعران فيضد  هدذا قسديمًا وهدذا قسديمًا لينظدر أي مدا ينقطد  قبدل صداحبا)قال ابن رريق  (2)
  4/93 :الدكتور أحمد مطلوب :نقد العربي القديموينظر معجم ال .2/72 :العمد 

 وهددددو الحددددارل بددددن قتدددداد  فددددي حددددين ذهددددب آخددددرون إلددددى أن اسددددما هددددو  (التددددوأم اليرددددكر )تسددددميا المصددددادر  (3)
 .4/222 :ينظر العمد  .قتاد  وابا رريح :وجعلوا لا أخوين هما (الحارل بن التوأم اليركر )

 ....كان هزيما بوراء غيب :في العمد  (4)
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 :فقال التوأم
 وهددددددددددت أعجدددددددددداز رياقددددددددددا فجددددددددددارا

 

 :فقال امرؤ القي 
 ظبيدددددددافلدددددددم يتدددددددر  بدددددددذات السدددددددر 

 

 :فقال التوأم
 (1)ولدددددددم يتدددددددر  بجل ت دددددددا حمدددددددارا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الراب 
 (2)في أغرا ف الرعر وأدبا 

ولكدن الدذ  يددور من دا علدى األلسدنة وتتداولدا مد  األزمندة  .اعلم أن أغراف الردعر ك يدر 
 : مانية أنواع
  ،والددددددددددددذم ،والعتدددددددددددداب ،واالعتددددددددددددذار ،والر دددددددددددداء ،والت نئددددددددددددة ،والمدددددددددددددح ،النسدددددددددددديب
أنددا أورد فددي هددذف األغددراف مددن األدب الرائددق والمنتخددب الفددائق مددا يقتضدديا و  .والوصددف

 .االختيار ويرتضيا االختبار إن راء اهلل تعالى
 ((القول على النسيب)) 

                                      
 .223 – 4/222 :الحكاية في العمد  (1)

 (.في أغراف الرعر وآداب ا)في المررقية  (2)
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 ألنددددددا يسددددددتفز  ،وسددددددلوانة الددددددنف  ،وهددددددو ريحانددددددة األندددددد  ،النسدددددديب للددددددروح نسدددددديب
كمددا قددال أبددو  .نددائحولددذل  جعلددوف صدددرًا فددي المدددائح وسددببًا للم .وي ددز ويرددوق ،ويددروق
 [الطويل]         :الطيب

 (1)إذا كدددان مددددحًا فالنسددديب المقددددم 
 

كقولددا مددن  .فسددمع ا ولددم ينكددر عليددا .وقددد نسددب حسددان فددي قصددائد مدددح ب ددا النبددي 
 [الوافر]      :قصيدتا التي أول ا

 (2)عفدددددددت ذات األصددددددداب  فدددددددالجواء 
 

 :من ا قولا
 فدددددددددع هددددددددذا ولكددددددددن مددددددددن لطيددددددددف

 تيمتددددددددددددا لرددددددددددددع اء التددددددددددددي قددددددددددددد
 إذا مددددددددا األرددددددددربات ذكددددددددرن يومدددددددداً 
 نولي ددددددددددددددا المالمددددددددددددددة إن آلمنددددددددددددددا
 ونردددددددددددددددرب ا فتتركندددددددددددددددا ملوكددددددددددددددداً 

 

 يدددددددددددؤرقني إذا ذهدددددددددددب العرددددددددددداء 
 فلدددددددددي  لقلبدددددددددا من دددددددددا ردددددددددفاء
 ف دددددددددن لطيدددددددددب الدددددددددراح الفدددددددددداء
ت ددددددددب أو لحدددددددداء  إذا مددددددددا كددددددددان عم
 (3)وأسددددددددًا مدددددددا ين ن دددددددا اللقددددددداء 

 

 

 

 

 

أولئد   :فقدال ،سًا من أهدل العدراق يكرهدون النسديبإن أنا :(4)وقيل ألبي السائب المخزومي 
   .نسكوا نسكًا أعجمياً 

ذا وصف المحبوب بالتيدا واإلعدراف  ،ومن آداب هذا أن يكون اللفظ رريقًا والمعنى رقيقاً  وا 
 :كقول بعض م .ونحو ذل  من األغراف فال يقابل بالجفا وال يعامل معاملة األكفا

 [السري ]       
 (1)وحددددددددالتي أنددددددددت ب ددددددددا عددددددددالم   لظدددددددددددددالمتقتلندددددددددددددي يدددددددددددددا أي دددددددددددددا ا
                                      

 ينظددددر رددددرح ديددددوان المتنبددددي للبرقددددوفي  (أكددددل فصدددديح قددددال رددددعرًا متدددديم)هددددذا مطلدددد  قصدددديد  للمتنبددددي تمامددددا  (1)
(1/17.) 

 (.إلى عذراء منزل ا خالء)تماما  مطل  قصيد  لحسان بن  ابت يمدح ب ا النبي  (2)

 .49 :ررح ديوان حسان بن  ابت للبرقوقي (3)

أدر  عمدر بدن أبدي ربيعدة ون دج ن جدا فدي  .أديب ظريف مدن أهدل مكدة .هو الحارل بن خالد بن العا  المخزومي (4)
 .2/444 :ينظر األعالم .لا أرعار بعائرة بنت طلحة .تتب  دواعي اليزل
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نمدددددددددددا حدددددددددددق المحدددددددددددب مددددددددددد  محبوبدددددددددددا أن يتدددددددددددذلل كلمدددددددددددا تدددددددددددذلل  ويحمدددددددددددل  ،وا 
 ومدددا أحسدددن قدددول أبدددي الحكدددم مالددد  بدددن المرحدددل مدددن أهدددل  ،الدددذنب علدددى نفسدددا ويتحمدددل

 [البسيط]           :عصرنا
 طدددددددداف الخيددددددددال بوادينددددددددا فمددددددددا زارا
 ال ذنددددددب للنددددددوم بددددددل للعددددددين تدفعددددددا

 مددددددا صدددددددنعواال آخددددددذ اهلل أحبددددددابي ب
ن مددددددن حكمددددددة المددددددولى ورحمتددددددا  وا 
 مددددن أيددددن للنددددوم ذنددددب إنمددددا امتحنددددوا
 مددن قياددد اللحددظ فددي روضددات أوج  ددم
 مددن قددال للقلددب فددي طددي الجددوانح طددر  
 يجندددددددددي المحدددددددددب بعينيدددددددددا منيتدددددددددا
 لدددو كدددان يبصدددر مدددا ي تيدددا مدددن خطددد 

 

 أال وأوقدددد  سدددددرب القددددوم قدددددد طدددددارا 
 بل للحرا بل لمدن أحردا الحردا ندارا

ن جدددددددارا إن الحبيدددددددب لمحمدددددددول  وا 
ددددددددل أهددددددددل الحددددددددب أوزارا  أن ال يحما
 بددددددد عين تجتندددددددي األندددددددوار أندددددددوارا
 مددن أرسددل الدددم  فددوق الخددد مدددرارا
 فطددددددددار واهلل لددددددددم يخلقددددددددا طيددددددددارا
 عمددددددًا ويطلدددددب مدددددن أحبابدددددا  دددددارا 

 (2)لددددم يجعددددل اهلل للعردددداق أبصددددارا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     :(3)و  بن أذينة وقيل أن أبا السائب المخزومي لما سم  قول عر 
 [الكامل]

 إن التدددددددددي زعمدددددددددت فدددددددددؤاد  مل دددددددددا
 بيضددددددداء باكرهدددددددا النعددددددديم فصددددددداغ ا
 فدددددتذا وجددددددت ل دددددا وسدددددوا  سدددددلو 
 حجبدددددددت تحيت دددددددا فقلدددددددت لصددددددداحبي

 خلقدددت هدددوا  كمدددا خلدددق هدددو  ل دددا 
 بلطافددددددددددددددة ف دق ددددددددددددددا وأجلا ددددددددددددددا
 ردددف  الضدددمير إلدددى الفدددؤاد فسدددل ا
 مدددددددا كدددددددان أك رهدددددددا لندددددددا وأقل دددددددا

 

 

 

 

                                                                                                                    
 .لم أهتد لقائل البيت (1)

ولدد  .لحكم مال  بن عبد الرحمن بن المرحل المالقي ، و يلقب بالسبتي نسبة لمدينة سبتةهو ابو ا:مال  بن المرحل (2)
جمددد  بدددين الفقدددا و االدب و الليدددة و .كدددان اديدددب زماندددا و امدددام عصدددرف فدددي اليدددرب (هدددد 121)فدددي مديندددة مالقدددة سدددنة 

يت ، تحقيق هالل نداجي ، ينظر: رسالتان فريدتان في عروف الدوب .و دفن في مدينة فا  (هد 177توفي سنة ).الرعر
مدا )اذ لدم يدرد اسدم مالد  بدن المرحدل فدي المردرقية بدل ورد  .وهندا اخدتالف بدين نصدي النسدختين.1ع  3مجلة المدورد م 

 .في حين سقط البيت األول من القصيد  من األصل (أحسن قول بعض م

 .ود مدن الفق داء والمحدد ين أيضداً وهدو معدد ،راعر غزل مدن أهدل المديندة ،هو عرو  بن يحيى بن مال  بن الحارل (3)
 (.هد432ت ) ،ولكن الرعر غلب عليا
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 لعل ددددددددددا معددددددددددذور  :فدددددددددددنا وقددددددددددال
 

 (1)لعل ددا  :فددي بعددف رقبت ددا فقلددت
 

    :ال الذ  يقول ،هذا واهلل دائم الصبابة الصادق الكابة :صاح وقال
 [الكامل]

 إن كددددددددان أهلدددددددد  يمنعوندددددددد  رغبددددددددة
 

 عندددددي فددددد هلي بدددددي أظدددددن وأرغدددددب 
 

ني ألرجو اهلل أن ييفر لصاحب هذا الرعر لحسن ع دف م   لقد تعد  هذا األعرابي طورف وا 
 احبتا وطلب العذر ل ا.ص

أن عمر بن أبي ربيعة واألحو  ونصيبًا نزلوا بطريق مكة فدذهب األحدو  لدبعف  :وحكي
نبعدل إليدا  :فقدال عمدر .فرجد  فد خبر صداحبيا بدا .فبصر كا يارًا وهدو بدالقرب مدن م ،حاجتا
دندوا فلما  .فنصير نحن إليا :قال ،هو واهلل عند نفسا اكبر من ذل  :فقال األحو  .لي تينا

 :ف قبل على عمر وقال لدا ،فجلسوا إليا .منا سلموا عليا فلم يتحر  وال زاد على رد السالم
 [المنسرح] :يا أخا قريش أخبرني عن قول 

 قالدددددددددددت ل دددددددددددا أخت دددددددددددا تعاتب دددددددددددا
 قددددددددددومي تصدددددددددددد  لدددددددددددا ليعرفندددددددددددا

 قدددددددد غمزتدددددددا فددددددد بى :قالدددددددت ل دددددددا
 

 ال تفسددددددددن الطدددددددواف فدددددددي عمدددددددر 
  ددددم أغمزيددددا يددددا أخددددت فددددي خفددددر

 مرددددي علددددى أ ددددر  ددددم اسددددبطرات ت
 

 

 

إنمدا توصدف المدرأ  ب ن دا مطلوبدة ممتنعدة كمدا  ،ما عدا ذلد  (2) (هر )واهلل لو قلت هذا في 
 [الطويل]    :قال هذا وأرار إلى األحو 

 أدور ولدددددددددددددددوال أن أر  أم جعفدددددددددددددددر
 ومددددددا كنددددددت زوارًا ولكددددددن ذا ال ددددددو 

 

 ب بيددددددددداتكم مدددددددددا درت حيدددددددددل أدور 
ر يومددددًا فسددددوف يددددزور  إذا لددددم ياددددزم

 

 

 أخبرندددددي عددددددن  ،وأندددددت يدددددا أحدددددو  :ف قبدددددل عليدددددا وقدددددال ،فدددددامتأل األحدددددو  سدددددروراً 
 [الوافر]          :قول 

ن تعدددددددود   ب جددددددددر بعددددددددد وصددددددددل ال أبددددددددالي  فدددددددتن تصدددددددلي أصدددددددل  وا 

                                      
 .313 :تحقيق الدكتور يحيى الجبور  ،رعر عرو  بن أذينة (1)

 .والتصحيح من المررقية .وهو خط  (في عزا )في األصل  (2)
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 :أفال قلت كما قال هذا وأرار إلى نصيب ،أما إن  لو كنت من فحول الرعراء لباليت
 [الطويل]        

دددعمنم الركددددبا بزيندددب ألمدددم  قبددددل أن ي  ض 
 

 إن تملينددددا فمددددا ملدددد  القلددددبا  :وقددددل 
 

  :وأنت يا أسود أخبرني عن قول  :فانتفخ نصيب فاقبل عليا وقال لا
 [الطويل]

 أهدددديم بدعددددد مددددا حييددددت فددددتن أمددددت
 

زمن ددي مددن ذا ي دديم ب ددا بعددد    فيددا حم
 

قومددوا لقددد اسددتوت  :فنظددر بعضدد م إلددى بعددف وقددالوا .ك ندد  هممددت أن ال يفعددل ب ددا بعددد 
 :ومن المختار في الباب .(1)والقرقة لعبة يلعب ا الصبيان واستوائ ا انقضاؤها  .لقرقةا

 [الطويل]       
 تمارضدددت كدددي أردددجى ومدددا بددد  علدددة
 لقددددددد سددددددداءني أن نلتقدددددددي بمسددددددداء 

 

 تريدددددين قتلددددي قددددد رضدددديت بددددذال  
وقدددد سدددراني أندددي خطدددرت ببالددد  
(2) 

 

 

 [الكامل]       :وألبي الري 
 أندت فلدي  لدي وقف ال و  بدي حيدل

 أرددددددب ت أعدددددددائي فصددددددرت أحددددددب م
 وأهنتندددددددي وأهندددددددت نفسدددددددي صددددددداغراً 

 

ر عنددددددددددددددا وال متقمدددددددددددددددمما    متدددددددددددددد خم
 إذ كددددان حظاددددي مندددد  حظاددددي مددددن ما 
مددا مددن ي ددون عليدد  ممددن يكددرما 
(3) 

 

 

 

 [السري ]       :وللرريف الرضي

                                      
 .424 – 2/421 :تنظر أجزاء من الحكاية في العمد  (1)

 .423 :ديوان عبد الصمد بن المعذل (2)

رداعر عباسدي مجيدد كدان مدداحًا للررديد  .هدو محمدد بدن عبدد اهلل بدن رزيدن الخزاعدي ابدن عدم دعبدل  :أبو الردي  (3)
ولكن دا موجدود  فدي  ،إلبدراهيم النجدار (مجمد  الدذاكر )واألمين واألبيات غير موجود  ضمن مجمدوع ردعرف المضدمن كتداب 

 .91 :طبقات الرعراء البن المعتز



 -12 -      9002لسنة/      1 /مجلة جامعة االنبار      العدد     كتاب الوافي في نظم القوافي 

 

 

 سددددددددد م  مددددددددددلول علدددددددددى مقتلدددددددددي
 لددددددددددددي  لقتلددددددددددددي  ددددددددددددائر يتقددددددددددددى
 قددددددد رضددددددي المقتددددددول كددددددل  الرضددددددى

 

 (1)مددددددن يددددددر  سدددددد م  يددددددا قاتددددددلا ف 
 ولددددددي  فددددددي سددددددف  دمددددددي طائددددددلا 
 (2)يدددددا عجبدددددًا لدددددم يسدددددخط القاتدددددلا 

 

 

 

 [السري ]           :ولي
 مددددددددا ضددددددددر مددددددددن يمنعنددددددددي قربددددددددا
 مددددددددا ضددددددددراف واألمددددددددر فددددددددي حكمددددددددا
 أضدددددددددرب عندددددددددي حدددددددددين ال حيلدددددددددة
 عجبددددددددددتا للصددددددددددبر علددددددددددى صددددددددددداف
 الجددددددددددور منددددددددددا ولددددددددددا المرددددددددددتكي
 رضدددددددددديت بدددددددددداألمر علددددددددددى حالددددددددددا

 

 ا يقددددربلددددو جدددداء فددددي ال جددددر بمدددد 
 لدددددددددو قبددددددددددل الرغبددددددددددة إذ يرغددددددددددب
 فصددددددددار وجددددددددد  مدددددددد اًل ياضددددددددرب
 لكدددددددددن عيردددددددددي بعددددددددددف أعجدددددددددب
 والعدددددددددذر مندددددددددي وهدددددددددو المدددددددددذنب
 (3)فليددددت رددددعر  مددددا لددددا ييضددددبا 

 

 

 

 

 

 

 (4)ولي  [الطويل]         :وللرريف الرضي
 ألددددي جلددددد أن أحمددددل البددددين والقددددال  
 وميالدددد  الوارددددي إلددددى الصددددد والنددددو 

نمددددداومدددددا كدددددان لدددددي ذندددددب   يقدددددال وا 
 رعدددى اهلل مدددن لدددم يدددرع لدددي مدددا رعيتدددا
نمددددددددددا  يكلفنددددددددددي مددددددددددا ال أطيددددددددددق وا 
 ويقتلنددددددددددي عمدددددددددددًا ألنددددددددددي أحبددددددددددا
 إذا ازددت وجدددددددددًا زاد تي ددددددددًا وكلمددددددددا
 فيددددددددددا عدددددددددداذليا اجمددددددددددر ا بتركددددددددددا

 فكيدددف جمعدددت ال جدددر لدددي والتدددرحال 
 ومددددددا عجددددددب لليصددددددن أن يتمدددددديال

   سدددددددددددددميعًا قدددددددددددددائاًل فتقدددددددددددددوالرآ
 لددددددا وكددددددال طرفددددددًا بقتلددددددي مددددددوكال
 يكلفنددددددددددددي حبياددددددددددددا  أن أتحمددددددددددددال
 ألددددددي  عجيبددددددًا أن أحددددددب فدددددد قتال
 تددددددذللت مددددددن فددددددرط اليددددددرام تدددددددلال
 ن ددددددداني هدددددددواف أن أطيددددددد  وأقدددددددبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (.تر  دلا  يا قاتلا  فمن)في الديوان  (1)

 .2/99 :طبعة الدكتور إحسان عبا  :ديوان الرريف الرضي (2)

 179 (:م2224)لسنة  24 :العدد (،األستاذ)مجلة  ،جم  وتحقيق الدكتور إنقاذ عطا اهلل ،رعر أبي البقاء الرند  (3)

وفدي يسدار الصدفحة أ بدت لفظدة  ف و في يمين الصفة ينسب ا للرريف الرضي ،أخط  الناسخ هنا في نسبة القصيد  (4)
فقط والرندد  يلقدب بدا وهدي غيدر موجدود  فدي  (الرريف)أما في المررقية فقد نسبت إلى  ،أ  ألبي البقاء الرند  (ولي)

غيدر اندي اذهدب إلدى نسدبت ا للرندد  لقرب دا مدن  ،ديوان الرريف الرضي وال في مجموع رعر أبي البقاء الرند  المجمدوع
 .طبقة فنا الرعر 
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 أقددددددددال واال فددددددددانظرا حسددددددددن وج ددددددددا
 وال تعدددددددذالف فدددددددي دمدددددددي أن يريقدددددددا

 

ن أنتمددا استحسددنتما العددذر ف عددذال  وا 
 فمدددددا قددددددر قتلدددددي أن يدددددالم ويعدددددذال

 

 [البسيط]         :آخر
 يددددا مددددن وهبددددت لددددا روحددددي يعددددذب ا
 ولددو مضددى الكددل منددي لددم يكددن عجبدداً 
 أصددددبحت عنددددد  بعددددد العددددز مطراحدددداً 
دددم  حراردددة نفددد  فيددد  قدددد تلفدددت حم  وار 

 

 ورمددددت تخليصدددد ا منددددا فلددددم أطددددق   
نمددددا عجبددددي للددددبعف كيددددف بقددددي  وا 
 وطالمدددا كندددت محمدددواًل علدددى حددددق  
 (1)قبدددل الممدددات ف دددذا آخدددر الرمدددق  

 

 

 

 

 [الرمل]            :آخر
 ارفقدددددوا بدددددي رفدددددق مدددددن ذاق ال دددددو 
 أخددددددددددذكم للددددددددددروح عنددددددددددد  هددددددددددين

 

 ال تددددددددددددددذيبوا بنددددددددددددددواكم كبددددددددددددددد  
 (2)إنمدددددددا المحندددددددة تدددددددر  الجسدددددددد  

 

 

 [المنسرح]         :ولي
 قطادددددددددددد  قلبددددددددددددي بصددددددددددددداف قطعدددددددددددداً 
 وغرانددددددددددددددددددددددددددي أواًل بوصددددددددددددددددددددددددددلتا
 وفدددددددددرا عندددددددددا لمدددددددددا ردددددددددكوت لدددددددددا

 بواكبدددددددددددددد  (...وأكبدددددددددددددد  لدددددددددددددم )
 وهبددددددت لددددددايدددددا ليددددددت قلبددددددي الددددددذ  

 

 وآهدددددددًا لدددددددا ضدددددددرني ومدددددددا نفعدددددددا 
 وعندددددددددددما لددددددددددذ وصددددددددددلا قطعددددددددددا
 ك نددددددددددا مددددددددددا رأ  ومددددددددددا سددددددددددمعا
 لددددم يتددددر  الدددددهر فيددددا لددددي طعمددددا
 (3)يرجدد  لددي اليددوم كيددف مددا رجعددا 

 

 

 

 

 

 [المتقارب]       :والبن الخطيب
 رددددددددددكوت إليددددددددددا بفددددددددددرط الدددددددددددنف

 الردددددددد ود علددددددددى المدددددددددعي :وقددددددددال
 فددددددد نكر مدددددددن علتدددددددي مدددددددا عدددددددرف 

  وأمدددددددددددا أندددددددددددا فعلدددددددددددي الحلدددددددددددف

 

 

                                      
 .لم أهتد لقائل البيتين (1)

 .444 :البيتان من غير عزو في المن ور البن الجوز  (2)

 .944 :رعر أبي البقاء الرند  (3)
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 فسددددددددددرنا إلددددددددددى الحكددددددددددم األلمعددددددددددي
 رًا بحكددددددددددم ال ددددددددددو وكددددددددددان بصددددددددددي

 ف جلسددددددددددددنا  ددددددددددددم أومددددددددددددى إلدددددددددددديا 
 رددددددددد ود  بدددددددددا أدمعدددددددددي :فقلدددددددددت

 ففاضدددددددددت دمدددددددددوعي مدددددددددن لوعدددددددددة
 ف ددددددددددز لددددددددددا رأسددددددددددا  ددددددددددم قدددددددددددال
 كددددددددددددددددذا تقتلددددددددددددددددون مردددددددددددددددداهيرنا
 وأومددددددددى إلددددددددى الددددددددورد أن يجتنددددددددى
 فلمدددددددددددددددددا رآف حبيبدددددددددددددددددي معدددددددددددددددددي
 أزال العنددددددددددددددددددددددددددداق فعانقتدددددددددددددددددددددددددددا
 ورحدددددددددددت أعاتبدددددددددددا فدددددددددددي الجفدددددددددددا

 

 (1)قاضددددي الكلددددفردددديخ المجددددون و  
 (2)ويعددددرف مددددن أيددددن أكددددل الكتددددف

 (3)الردد ود علددى مددا تصددف  :وقددال
ددددددد  دمت  تنتصدددددددف  :فقدددددددال  (4)إذا رم

 كم دددددددل السدددددددحاب إذا مدددددددا تكدددددددف
 دعدددددوا يدددددا مخاذيدددددل هدددددذا الصدددددلف
 إذا مددددددددات هددددددددذا فدددددددد ين الخلددددددددف
 وأومدددددى الدددددى الرددددد د أن يرتردددددف
 ولددددم يختلددددف فددددي ال ددددو  مختلددددف
 كددددددددددددددد ني ألم وحبدددددددددددددددي ألدددددددددددددددف

 (5)ف فقددددددال عفددددددا اهلل عمددددددا سددددددل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بددين  (هزقددل)فلمددا اجتددزت بدددير  .اسددتدعاني المتوكددل فسددرت إليددا :قددال (6) (المبددرد)وحدددال 
فدخلتدا ومعدي فتدى  .واسط وبيداد ذكر لي أن با جماعة من المجدانين فدي بيمارسدتان ل دم

ما يقعد  هنا بدين هدؤالء وأندت  :لت لافق ،فتذا مجنون نظيف متحيز عن م ،من أهل األدب
      :بائن من م   فرف  إليا رأسا وكسر جفنا وأنرد

 [المنسرح]    
                                      

 (.وقاضي الظرف)في زاد المسافر  (1)

 في النفح  (2)

 وكدددددددددان بصددددددددديرًا بردددددددددرع ال دددددددددو )
 

 ...ويعلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
 

 

 (.فقلت لا أقف مما بيننا)في النفح  (3)

 (.فقلت لا ادمعي راهد )وزاد المسافر  (،دت ادمعيفقلت لا ر )في النفح  (4)

-414 :وزاد المسدافر ،3/93 :ولكن دا منسدوبة فدي الدنفح .لم أجد هذف األبيات في كل آ ار لسان الدين بن الخطيب (5)
النحدو إلى أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الفراء الضرير من رعراء المئة السادسة وكدان رداعرًا مجيددًا ومبدرزًا فدي  412
 .واللية

كدان إمامدًا للعربيدة  (،هدد242)ولدد بالبصدر  سدنة  .أبو العبا  محمد بن يزيد بن عبدد األكبدر ال مدالي األزد  :المبرد (6)
 .9/411 :ينظر األعالم (.هد291)توفي ببيداد سنة  ،وأحد أئمة األدب واألخبار ،في عصرف
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 إن وصدددددددددددفوني فناحدددددددددددل الجسدددددددددددد
 أصدددددعب مدددددا بدددددي وزاد فدددددي ردددددجني
 آف مدددددددددن الحدددددددددب آف مدددددددددن كبدددددددددد 
 وضدددددددعت كفدددددددي علدددددددى فدددددددؤاد مدددددددن
 كددددددددددددددددد ن قلبدددددددددددددددددي إذا ذكدددددددددددددددددرتكم

 

 أو فتردددددددددددوني فددددددددددد بيف الكبدددددددددددد 
 أن لسددددت أرددددكو ال ددددو  الددددى أحددددد
 إن لددددم أمددددت فددددي غددددد فبعددددد غددددد
 حددددرا الجددددو  وانطويددددت فددددوق يددددد 
 فريسددددددددة بدددددددددين سدددددددداعد  أسدددددددددد

 

 

 

 

 

 [المنسرح]    :ف نرد ،زدني ،أحسنت هلل أبو  :فقلت
 مدددددددا أقتدددددددل البدددددددين للنفدددددددو  ومدددددددا
 عرضدددددددددت نفسدددددددددي للعدددددددددذاب لمدددددددددا
 يدددددددددا حسدددددددددرتا إن هلكدددددددددت معدددددددددتقالً 
 فددددددددي كددددددددل يددددددددوم تفدددددددديف معولددددددددة

 

 أوجددددددددد  فقدددددددددد الحبيدددددددددب للكبددددددددددد   
 رف فددددي م جتددددي وفددددي خلددددد أسدددد

 بددددددددين اخددددددددتال  اليددددددددرام والكمددددددددد
 عيندددي لعضدددو يمدددوت مدددن جسدددد 

 

 

 

 

 :ف نرد ،زدني ،هلل در  :فقلت
 اهلل يعلدددددددددددددددددددم إنندددددددددددددددددددي كمدددددددددددددددددددد
 نفسددددددددددان لددددددددددي نفدددددددددد  تقساددددددددددم ا
 وأر  المقيمددددددددددددة لددددددددددددي  ينفع ددددددددددددا
 وأظددددددددددددددن غددددددددددددددائبتي كردددددددددددددداهدتي

 

 ال أسددددددددددتطي  أبددددددددددل مددددددددددا أجدددددددددددا  
 بلدددددددددددد وأخدددددددددددر  حازهدددددددددددا بلددددددددددددا 

 جلدددددددددا  رددددددددكو  ولددددددددي  يفيدددددددددها
 بمكان ددددددددددا تجددددددددددد الددددددددددذ  أجدددددددددددا 

 

 

 

 

ومدا ذا  إال لفدرط  ،أرا  كلمدا أنرددت  اسدتزدتني :فقدال ،أحسنت ال فف فدو ، زدندي :فقلت
  :ف نردف ،أنردف :ف نردني أنت فقلت للفتى .أدب أو فراق سكن

 [البسيط]
 عددددددددذل وبددددددددينس وتوديدددددددد  ومرتحددددددددل
 تددددداهلل مدددددا جلدددددد  مدددددن بعددددددهم جلدددددد

 مدددددن رمدددددق   بلدددددى وحرمدددددة مدددددا أبقدددددوف
 

 إن الدددددموع علددددى ذا لددددي  تن مددددلا  
 وال امتسددددا  دمددددوعي بعدددددهم بخددددلا 
ن رحلددددددوا  إنددددددي إلددددددي م لمرددددددتاق وا 

 

 

 

  ،هددددددددددات هلل در  :فقلددددددددددت ،وقددددددددددد حضددددددددددر لددددددددددي فددددددددددي معندددددددددداف ،أحسددددددددددنت :فقددددددددددال
 [البسيط]          :ف نرد

 رفقددددددًا قلددددددياًل لددددددئال يسددددددبق األجددددددلا   يددا حدداد  العددي  م دداًل كددي أودع دددم
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 مدددددا راعندددددي بعددددددهم رددددديء كفقددددددهم
 أنقدددف مدددودت مإندددي علدددى الع دددد لدددم 

 

 لمدددا اسدددتقلوا وراحدددت بالددددمى اإلبدددل 
 فليددت رددعر  وطددال الع ددد مددا فعلددوا

 

 

فمدا برحدت حتدى  . م سقط ميتاً  .آف آف ماتوا وأنا أموت :فصاح المجنون ،ماتوا :فقال الفتى
 .(1)غسل ودفن 

 مددددد  عبدددددد الصدددددمد بدددددن  كندددددت فدددددي مجلددددد  اليندددددي :قدددددال (2) (أبدددددو ردددددراعة)وحددددددال 
أنددا أرددعر النددا  فيددا  :فقددال عبددد الصددمد .فتددذاكرنا أرددعار المولدددين فددي الرقيددق (3)المعددذل 

       :أحذق واهلل من  بالرقيق الذ  يقول :فقلت .وفي غيرف
 [الطويل]       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(4)والرعر ألبي حكيمة رارد بن إسحق الكوفي  .ولم ينطقفسكت  :قال
 [البسيط] :من أهل عصرنا (2) (األسالمي) (1)وإلبراهيم بن س ل 

                                      
 .44/92ن اية البداية وال ،1/497( تنظر الحاكية في العقد الفريد 1)

 :طبقدات الردعراء .امتد با العمر طوياًل واتصل بعدد مدن خلفداء بندي العبدا  ،راعر عباسي ماجن مقل :أبو رراعة (2)
391. 

لدا ردعر ك يدر أغلبدا فدي  ،راعر عباسدي ولدد ونرد  فدي البصدر  وكدان هجداًء خبيدل اللسدان :عبد الصمد بن المعذل (3)
 .32:والورقة،319:ر ترجمتا في طبقات الرعراءتنظ (.هد212،توفي سنة)الوصف والمجون

 .397 :طبقات الرعراء .كان صديقًا البن الزيات ،راعر عباسي ماجن ،ؤارد بن إسحق :أبو حكيمة (4)
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 ردوا علددددى طرفددددي النددددوم الددددذ  سددددلبا
 كددددم ليلدددددة بت دددددا والدددددنجم يرددددد د لدددددي
 مدددرددًا فدددي الددددجى ل فدددًا ولدددو نطقدددت
 فقلددددت واحربددددا والصددددمت أجدددددر بددددي
 ولددددي   دددد ر  علددددى موسددددى وحرمتددددا

 صدداغا اهلل مددن مدداء الحيددا  وقددد مددن
 ألقددددى بمددددرآ  فكددددر  رددددم  صددددورتا
 أندددى لدددا عدددن دمدددي المسدددفو  معتدددذر
 يددددددا غائبددددددًا ندددددداظر  ي مددددددي لفرقتددددددا
 مددداذا تدددر  فدددي محدددب مدددا ذكدددرت لدددا
 يدددددر  خيالددددد  فدددددي المددددداء الدددددزالل إذا

 

 وخبروندددددددددددي بعقلدددددددددددي أيدددددددددددًة ذهبدددددددددددا 
 صددددددددري  رددددددددوق إذا غالبتددددددددا غلبددددددددا
 نجوم دددددددا رددت مدددددددن حدددددددالتي عجبدددددددا

 سدددن إن ناديدددت واحربددداقدددد ييضدددب الح
 بواجدددددددب وهدددددددو فدددددددي حدددددددل إذا وجبدددددددا
 جدددددددددرت بقيتدددددددددا فدددددددددي  يدددددددددرف ردددددددددنبا
 فعكسددددد ا ردددددب فدددددي أحردددددائي الل بدددددا

 حمالتدددددددا فدددددددي سدددددددفكا تعبدددددددا  :أقدددددددول
 (3)كددالييم غياددب عندددد الرددم  ف نسدددكبا

 إال ردددددكى أو بكدددددى أو حدددددنا أو طربدددددا
 (4)رام الردددرب فيدددرو  وهدددو مدددا ردددربا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [البسيط]  :(5) (أول ا)وألبي الوليد ابن زيدون من قصيد  لا 
 أضدددددحى الفدددددراق بددددددياًل مدددددن تددددددانينا
 بنددددددتم وبنددددددا فمددددددا ابتلددددددت جوانحنددددددا
 نكدددددددداد حددددددددين تندددددددداجيكم ضددددددددمائرنا

 

 مددددددن طيددددددب دنيانددددددا تالقينددددددا (دان)و  
 ردددددددددوقًا إلددددددددديكم وال جفدددددددددت ماقيندددددددددا
 يقضدددددي عليندددددا األسدددددى لدددددوال تاسدددددينا

 

 سددددددودًا وكانددددددت بكددددددم بيضددددددًا ليالينددددددا  حالدددددددددت لفقددددددددددكم أيامندددددددددا فيددددددددددت
 

                                                                                                                    
انحددر مدن عائلدة ي وديدة غيدر أندا  (،هدد127)ولدد فدي إردبيلية سدنة  ،مدن أبدرز ردعراء الموحددين :إبراهيم بن س ل (1)

 .2/224 :ينظر النفح (.هد117)مات غرقًا سنة  .يزلياتاارت ر ب .اعتنق اإلسالم

 .ساقطة من المررقية (األسالمي)لفظة  (2)

 (.والقطر إن حجبت رم  الضحى انسكبا) :ورد العجز في الديوان (3)

 .39 :تحقيق كرم البستاني :ديوان ابن س ل (4)

 لديوان ورواية المطل  في ا .والمطل  ساقطة من المررقية (أول ا)لفظة  (5)

 أضددددددحى التنددددددائي بدددددددياًل مددددددن تدددددددانينا
 

 ونددددددداب عدددددددن طيدددددددب لقياندددددددا تجافيندددددددا 
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 إذ جانددددب العدددديش طلددددق مددددن تالفنددددا
ذ هصدددددرنا غصدددددون األنددددد  دانيدددددة  وا 
 ليسددددق ع دددددكم ع ددددد السددددرور فمددددا
 مدددددددن مبلدددددددغ الملبسدددددددينا بدددددددانتزاح م
 إن الزمدددددان الدددددذ  مدددددا زال يضدددددحكنا
 غدديظ العدددا مددن تسدداقينا ال ددو  فدددعوا
 بددددداألم  كندددددا ومدددددا يخردددددى تفرقندددددا
 لددددددم نعتقددددددد بعدددددددكم إال الددددددوفى لكددددددم
 ال تحسددددددددبوا نددددددددد يكم عنددددددددا يييرندددددددددا

 اهلل مدددددددددا طلبدددددددددت أهواءندددددددددا بدددددددددداًل و 
 وال اسددددددتفدنا خلددددددياًل عندددددد  يردددددديلنا
 يا سار  البرق غداد القصدد واسدق بدا
 ويدددددددا نسددددددديم الصدددددددبا بلدددددددغ تحيتندددددددا
 يدددددا روضدددددة طالمدددددا أجندددددت لواحظندددددا
 ويدددددددددددا حيدددددددددددا  تمألندددددددددددا بزهرت دددددددددددا
 ويدددددا نعيمددددددًا خطرنددددددا فددددددي غضددددددارتا
 لسددددددددنا نسددددددددمي  إجددددددددالاًل وتكرمددددددددة
 إذا انفدددردت ومدددا ردددوركت فدددي صدددفة

 نبدددددددت والوصدددددددل  ال ندددددددا ك نندددددددا لدددددددم
 فدددي خددداطر الظلمددداء يكتمندددا (سدددراان)

 ال غددرو أنددا ذكرنددا الحددزن حددين ن ددت
 إنددددا قرأنددددا األسددددى يددددوم النددددو  سددددوراً 

 ومدددددورد الل دددددو صددددداف مدددددن تصدددددافينا 
 (1)قطوف دددددا فجنيندددددا مندددددا مدددددا ردددددينا 

 كنددددددددددددددتم ألرواحنددددددددددددددا إال رياحيندددددددددددددددا
 حزنددددددًا مدددددد  الدددددددهر ال يبلددددددى ويبلينددددددا
 أنسددددددددًا بقددددددددرب م قددددددددد عدددددددداد يبكينددددددددا

 آميندددددددا :بددددددد ن نيددددددد  فقدددددددال الددددددددهر
 (2)واليددددوم نحددددن ومددددا يرجددددى تالقينددددا 

 رأيدددددددددا ولدددددددددم نتقلدددددددددد غيدددددددددركم ديندددددددددا
 إن طدددددال مدددددا غيدددددر الندددددا  المحبيندددددا
 مدددددددنكم وال انصدددددددرفت عدددددددنكم أمانيندددددددا
 وال اتخدددددددددذنا بددددددددددياًل منددددددددد  يسدددددددددلينا
 مدددن كدددان صدددرف ال دددو  والدددود يسدددقينا
 مدددن لدددو علدددى البعدددد حيادددا كدددان يحيندددا
 وردًا جددددددالف الصددددددبا غضددددددًا ونسددددددرينا
 منددددددددددًى ضددددددددددروبًا ولددددددددددذات أفانينددددددددددا

 ينددددافددددي ورددددي نعمددددى سددددحبنا ذيلددددا ح
 وقددددددددر  المعتلدددددددى عدددددددن ذا  يينيندددددددا
 فحسددددددبنًا الوصددددددف إيضدددددداحًا وتبيينددددددا
 والسدددعد قدددد غدددف مدددن أجفدددان واردددينا
 (3)حتدددى يكدددداد لسدددان الصددددبح يفرددددينا 
 (4)عندددا الن دددى وتركندددا الصدددبر ناسدددينا

 مكتوبدددددددددة وأخدددددددددذنا الصدددددددددبر تلقيندددددددددا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
ذ هصرنا فنون الوصل دانية)رواية صدر البيت في الديوان  (1)  (.وا 

 (.وقد نكون وما يخرى تفرقنا)في الديوان  (2)

ين في خاطر) :في األصل (3)  .وهو خط  نحو  والتصحيح من الديوان (...سرا

 (.ال غرو في أن ذكرنا)بيت في الديوان ورد صدر ال (4)
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 ن سدددددددى عليددددددد  إذ جندددددددت مرعردددددددة
 ال أكدددؤو  الدددراح تبدددد  مدددن ردددمائلنا
 دومددي علددى الع ددد مددا دمنددا محافظددة
 فمدددددا ابتييندددددا خلدددددياًل منددددد  يحسدددددبنا
 وفدددي الجدددواب امتنددداع لدددو ردددفعت بدددا
 عليدددددد  منددددددا سددددددالم اهلل مددددددا خفيددددددت

 

 فينددددددددددا الرددددددددددمول وغنانددددددددددا مينينددددددددددا
 سدددددددديما ارتيدددددددداح وال أوتددددددددار تل ينددددددددا

 كمدددددا ديندددددا فدددددالحر مدددددن دان إنصدددددافاً 
 (1)وال اتخددددددذنا حبيبددددددًا عندددددد  يسددددددلينا 
 (2)بدديف األيدداد  التددي مددا زلددت تولينددا
 (3)صددددددددبابة فيدددددددد  نخفي ددددددددا فتخفينددددددددا

 

 [البسيط]         :ولي
 سدددالب القلدددب مندددي عنددددما رمقدددا يدددا

 ال تسدددد ل اليددددوم عمددددا كابدددددت كبددددد 
 وباختيددددددددار  ذقددددددددت الحددددددددب  انيددددددددة
 وكندددت فدددي كلفدددي الدددداعي إلدددى تلفدددي
 يدددددا مدددددن تجلدددددى إلدددددى سدددددر  فصددددديرف
 أنظددددر إلدددديا فددددتن الددددنف  قددددد تلفددددت

 

 لدددددم يبدددددق حبددددد  لدددددي صدددددبرا وال رمقدددددا 
 ليددددت الفددددراق وليددددت الحددددب مددددا خلقددددا
نمددددددددددا جددددددددددارت األقدددددددددددار فاتفقددددددددددا  وا 

 اش أحدددددب الندددددار فاحترقددددددام دددددل الفدددددر 
 دكادددددددًا وخدددددددرا فدددددددؤاد  عنددددددددما صدددددددعقا
وارفدددق علددديا فدددتن الدددروح قدددد زهقدددا 
(4) 

 

 

 

 

 

 

 [المتقارب]         :ولي
 أيددددددددددددا أضددددددددددددلعًا حراهددددددددددددا يل ددددددددددددبا 
 عجبددددددددت لعمددددددددر  ردددددددد ن ال ددددددددو 
 ولددددددددددم أرا كالحددددددددددب يددددددددددا عدددددددددداذلي
 وال كالحبيدددددددددددددددددددددددب وخذالندددددددددددددددددددددددا
 يدددددددددددر  أن ذنبدددددددددددي حبدددددددددددي لدددددددددددا
 ولسددددددددددت بسددددددددددال  كمددددددددددا يدددددددددددعي

 ا كندددددددددت أرضدددددددددى بمدددددددددا رددددددددداءفإذ

 ويددددددددددددا أدمعددددددددددددًا درهددددددددددددا ي قددددددددددددبا  
 ولكدددددددددددن صدددددددددددبر  لدددددددددددا أعجدددددددددددبا 
ددددددددددددددددددذابا   عددددددددددددددددددذابًا ولكنددددددددددددددددددا يمع 
 يزيدددددددددددددددد صددددددددددددددددودًا إذا يرغدددددددددددددددبا 

 مدددددن المدددددذنب   :بعيرددددد  قدددددل  لدددددي
 وال مدددددددددن حديدددددددددد كمدددددددددا يحسدددددددددبا 
 فيدددددددددددارب مدددددددددددا بالدددددددددددا ييضدددددددددددبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (... عن  ي نينا.فما إستعضنا خليالً ) :البيت في الديوان (1)

 (.ومن الجواب متاع إن رفعت با) :في الديوان (2)

 .414 :تحقيق علي عبد العظيم :ديوان ابن زيدون ورسائلا (3)

 .949 :الرند وهي في مجموع رعر أبي البقاء  .القصيد  ساقطة من المررقية (4)
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 إذا كددددددان قلبددددددي جنددددددى مددددددا جنددددددى
ن كدددددددددان هدددددددددذا بحكدددددددددم القضدددددددددا  وا 

 

 فيدددددددا ل دددددددف نفسدددددددي مدددددددن أطلدددددددبا 
 (1)مدددددن أعتدددددبا  فيدددددا ليدددددت ردددددعر 

 

 [المديد]        :ولي مربعة
 كدددددددددددم دعيندددددددددددا لييدددددددددددركم ف بيندددددددددددا
 يدددددددا قسدددددددا  القلدددددددوب رفقدددددددًا عليندددددددا
 يددددددا قدددددددود اليصددددددون عنددددددد الت نددددددي
 قددددددد قنعنددددددا حتددددددى نسددددددينا التمنددددددي
 كدددددددم ردددددددكينا إلددددددديكم لدددددددو رحمدددددددتم
 كدددددددددل يدددددددددوم نزيدددددددددد حبدددددددددًا وأندددددددددتم
 آف مددددددددن ضدددددددديقة القلددددددددوب إلدددددددديكم

 ي ال ددددو  خيددددار علدددديكممددددا لنددددا فدددد
 يددددددا عقددددددودًا قددددددد نظمددددددت وسددددددلوكاً 
 قددددددددددددددار اهلل أن تكوندددددددددددددوا ملوكددددددددددددداً 

 

 وضدددددددددددددددحكتم تدددددددددددددددددلاًل فبكينددددددددددددددددا 
 مدددددددا خلقندددددددا بدددددددين األندددددددام حديددددددددا
 مدددددددا لكدددددددم فدددددددي عدددددددذابنا بدددددددالتجني
 وخضددددددعنا حتددددددى بسددددددطنا الخدددددددودا
 وعلمددددددتم مددددددن حالنددددددا مددددددا علمددددددتم
 ال تزيدددددددددددددون فيددددددددددددا إال صدددددددددددددودا
 حسدددددددددبنا أن نفدددددددددر مدددددددددنكم إلددددددددديكم

 يمددددددوت ردددددد يدا غايددددددة الصددددددب أن
 مددددددا وجدددددددنا إلددددددى سددددددواها سددددددلوكا
 (2)وقضددددى أن نكددددون نحددددن عبيدددددا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
 .197 :وهي في رعر أبي البقاء الرند  .المقطوعة ساقطة من المررقية (1)

                                           .171 :وهي في رعر أبي البقاء الرند  .المقطوعة ساقطة من المررقية (2)
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 (((1)القول على المدح "وآدابا" ))
 .وفددي دواعيددا متفرقددة ،والنفددو  فددي حبددا متفقددة .ردد ي للسددم  ،المدددح محبددوب بددالطب 
كما قيدل  ،يتعلل ويحب أن يحمد بما لم يفعل واللئيم ،(2) (الموجود)فالكريم يجود ويبذل فيا 

 [البسيط]     :في بعض م
 جماعدددت أمدددرين ضددداع الحدددزم بين مدددا
 أردت حمدددددددددًا بددددددددال بددددددددر  وال صددددددددلة  

 

 تيدددددددا الملدددددددو  وأخدددددددالق المماليددددددد    
 (3)لقدددد سدددلكت طريقدددًا غيدددر مسدددلو   

 

 

لمدلس قاددات علدى قددود الكدرام ولدذل  ال :ومن األلفاظ فدي البداب ومددح  .تالئدم اللئدام المددائح حا
مدن مدحتدا بمدا  :ومدن الم دل السدائر .ألند  تصدفا بمدا ال يعرفدا ،اللئيم هجوس لا في المعنى

  :وفي معناف قلت .فقد باليت في ذما ،لي  فيا
 [الخفيف]         

 مدددددا جدددددوابي لمدددددن مددددددحت بردددددعر 
 أتددددددددددددددددددر  علاددددددددددددددددددة لددددددددددددددددددذل  إال

 

 فجزانددددددددددي جددددددددددزاء وغددددددددددد سددددددددددفيا 
 (4)أننددددددي جئتددددددا بمددددددا لددددددي  فيددددددا 

 

 

واهلل لقدد مدحتدا  :فقدال ،إند  لدم تحسدن فدي مدحدا :فقيل لا ،ومدح برار الم د  فحرما))
ولكندي كدذبت فدي العمدل ف كدذبت فدي  .بما لو قيل م لا في الدهر ما خيدف صدرفا علدى حدر

 .األمل
هددو رددريف  .ومعدددن رددرف صددميم ،فددالن مددن عنصددر كددريم :ومددن مختددار ألفدداظ المدددح

 ،ونردد  فددي كفالددة الحكمددة ،وربددي فددي حجددر اإلمامددة ،فددةقددد أرضدد  أخددالق الخال ،المنصددب
نسددان حدقددة الحسددب ،ورددمم أنددف العددز ،وهددو غددر  وجددا المجددد ،وتدد دب بدداداب السددنة  ،وا 
وذخيدر   ،وحسنا مدن حسدنات الددهر ،هو ماد  الفضل وصور  العقل .وعنوان صحيفة الكرم

ك نمدا  . جدة األند وب ،ونفاسدة الدنف  ،وهضبة الحلدم ،هو روضة العلم .من ذخائر الفخر

                                      
 .ساقطة من األصل (وآدابا)لفظة  (1)

 (.ويبذل المج ود)في المررقية  (2)

 .417 :ديوانا .األبيات للراعر علي بن الج م (3)

 .912 :ينظر رعر أبي البقاء الرند  (4)
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 ،وتنطدق الحكمدة علدى لسدانا ،ويفيف البحدر مدن جدود يميندا ،يستمد البدر من نور جبينا
 .(1)( (ويحلل السحر ببيانا

ذا أردددب ت  ،أن تكدددون القصددديد  بارعدددة االبتدددداء رائعدددة االنت ددداء :ومدددن آداب هدددذا البددداب وا 
 .فلتكن نبي ة االستطراد منب ة على المراد .أو نحوف (2) (بيزل)

فينبيي أن يوصف كل نوع بما هدو  .وتتفاوت أقدارهم ،والممدوحون طبقات تتباين أخطارهم 
 ،وعدز السدلطان ،ف مدا الملد  فيوصدف بدالجالل وكدرم الخدالل .وال يتعد  بمدا يسدتحقا ،حقا

ويتحدرز فدي ذلد  مدن اردترا   .ويربا بالعلويات وما يليق بدا مدن األرضديات .وعظم الر ن
إندي  :دخدل علدى معاويدة فقدال (3)كمدا حكدي أن األخطدل  .ب بوجا مدااألسماء وال يلحقا عي

إن كنت قد رب تني باألسد والصقر فال حاجدة لدي  :فقال ،امتدحت  ب بيات أحب أن تسمع ا
ذا كندددت قدددد قلدددت كمدددا قالدددت الخنسددداء ف دددات .ب دددا ومدددا قالدددت الخنسددداء يدددا أميدددر  :قدددال ،وا 

        :ف نردف قول ا :المؤمنين
 [الطويل] 
 بلددددغ الم دددددون للنددددا  مدحددددةومددددا 

 ومدددددا بليدددددت كدددددف امدددددرل  متطدددددداول
 

ن أطنبدددددوا إال التدددددي فيددددد  أفضدددددلا    وا 
 (4)مددن المجددد إال والددذ  فيدد  أطددول 

 

 

 ف نردددددددف  ،وقددددددد قلددددددت فيدددددد  بيتددددددين مددددددا همددددددا بدددددددون ما .واهلل لقددددددد أحسددددددنت :فقددددددال
  [الطويل]            :قولا

 إذا مدددت  مدددات العدددرف وانقطددد  الندددد 
 ين وأمسددددددددكواوردت أكددددددددف السددددددددائل

 

 فلددددددم يبددددددقم إال مددددددن قليددددددل مطددددددراد   
د    (5)عدن الددين والددنيا بخلدف مجددرا ا

 

 

                                      
 .ما بين القوسين ساقط من األصل (1)

 (.بيزال)في األصل  (2)

 وفحدددددددل مدددددددن فحدددددددول الردددددددعر فدددددددي  ،رددددددداعر األمدددددددويين األول ،هدددددددو غيدددددددال بدددددددن غدددددددول التيلبدددددددي :األخطدددددددل (3)
 (،هدد72)مدات نصدرانيًا سدنة  .ولدا ديدوان ردعر كبيدر طبد  أك در مدن مدر  ، لا م  جرير والفرزدق نقدائف مرد ور  .عصرف

 .9/292 :األغاني

 .442 :ديوان الخنساء (4)

 .79: 1 :ينظر الحكاية في زهر اجداب (5)
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 أ  رددددديء أسدددددوء مدددددن مواج دددددة ملددددد   .وهدددددذا مدددددن األخطدددددل غايدددددة الخطدددددل :قلدددددت أندددددا
 . م بي سا من حسن خلف ولدف من بعدف ،بموتا

لدى ذكدر كنا م  أبي نصر رواية األصمعي فدي مدذاكر  أفضدت بندا إ :وحدال بعف الروا  قال
ومعدن حكم غير إندا لدم ندرم م دل أعرابدي  ،إن كان لبحر علم :-رحما اهلل-فقال  .األصمعي

أت ذنون لدي أن  :أيكم األصمعي   ف ررنا إليا فقال :فسلم  م قال ،وقف بنا يومًا ونحن معا
يا أصدمعي أندت  : م قال .وعجبنا من حسن أدبا م  جفاء األعراب .أجل  معكم   فتذنا لا

 :بالرددعر وحكايددات األعاريددب   فقددال األصددمعي (1) (معرفددة)زعم هددؤالء أندد  أتقددن م الددذ  يدد
أال تنرددني مدن بعدف ردعر أهدل الحضدر  :فقدال ،في م مدن هدو أعلدم مندي ومدن هدو دوندي

 :لبعض م في مسلمة بن عبد المل  (2) (أقتد  ب م على رعر أصحابنا ف نردناف)حتى 
 [الطويل]           

 ن جددددداء واردأمسدددددلم أندددددت البحدددددر إ
 وأنددددت كسدددديف ال ندددددواني إن عدددددت
 ومدددا خلقدددت أكرومدددة فدددي امدددرل لددددا

 

 وليددددل إذا مددددا الحددددرب طددددار عقاب ددددا 
 حدددددوادل مدددددن دهدددددر يعدددددب عباب دددددا
 وال غايدددددددددددددة إال إليددددددددددددد  ماب دددددددددددددا

 

 

 

هددذا رددعر  : ددم قددال .فظننددا أن ذلدد  الستحسددانا الرددعر ،فتبسددم األعرابددي وهددز رأسددا :قددال
 ييطدددددي عليدددددا حسدددددن الدددددرو  وروايدددددة  .صدددددواباخطددددد ف أك دددددر مدددددن  ،م ل دددددل النسدددددج

 .صدعب علدى مدن ركبدا ،يرب ون الملد  إذا مددحوف بدالبحر والبحدر مدرا لمدن ردربا .المنرد
وبالسدديف  .وربمددا طددردف إماؤنددا وتالعددب بددا صددبياننا .واألسددد أبخددر سددقيم المنظددر ،وباألسددد

ا قدال صدبي مدن كمد (4) (أنرددتموف)أال  .(3) (الضدريبة)وربما ضدرب فدي الحقيقدة ونبدا عندد 
       :وما قال   ف نردف ،قال األصمعي .حيانا

   [البسيط]    
 إذا سددددد لت الدددددور  عدددددن كدددددل مكرمدددددة
 فتدددددددددى جدددددددددواد أذاب الجدددددددددود نائلدددددددددا

 لدددددم يعدددددز إكرام دددددا إال إلدددددى ال دددددول   
  فالنيددددددل يرددددددكر منددددددا ك ددددددر  النيددددددل  

 

                                      
 .زياد  من المررقية (معرفة) (1)

 (.حتى اقتد  با أصحابنا)وهي في المررقية  .العبار  غير دقيقة (2)

 (.د الضربةعن)في المررقية  (3)

 (.أال أنردتموني)في المررقية  (4)
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 المددددددددددوت يكددددددددددرف أن يلقددددددددددى منيتددددددددددا
 لو واجدا الردم  أبقدى الردم  كاسدفة
 أمضدددددى مدددددن الدددددنجم إن نابتدددددا نائبدددددة
 ال يسدددددددددتريح إلدددددددددى الددددددددددنيا ولدددددددددذت ا

ددددددر المجددددددد عنددددددا فددددددي   مكارمددددددايقصا
 

 فددددي كددددراف عنددددد لددددف الخيددددل بالخيددددل   
 أو زاحددددم الصددددما ألجاهددددا إلددددى الميددددل  
 وعندددددد أعدائدددددا أجدددددر  مدددددن السددددديل  
 وال تددددددددراف إلي ددددددددا سدددددددداحب الددددددددذيل  
ددددددر عددددددن أفعالددددددا قددددددولي  كمددددددا يقصا

 

 

 

 

 يددددا أصددددمعي  : ددددم تدددد نى قلددددياًل وقددددال .هلل مددددا سددددمعناف مندددداف ب تنددددا وا :قددددال أبددددو نصددددر
ف نرددف البدن الرقداع العداملي  ،(1) (ويسكن إليا القلب)أال تنردوني رعرًا ترتاح إليا النف  

  [الطويل]          :(2)
 وناعمددددددددددة تجلددددددددددو بعددددددددددود أراكددددددددددة
 كددددددد ن ب دددددددا خمدددددددرًا بمددددددداء غمامدددددددة
نمددددددددددا  أرا  إلددددددددددى نجددددددددددد تحددددددددددن وا 

 

 مؤرددددددددر  يسددددددددبي المعددددددددانق طيب ددددددددا 
 إذا ارتردددددددفت بعدددددددد الرقددددددداد نيوب دددددددا
 (3)منددى كددل نفدد  حيددل كددان حبيب ددا 

 

 

 

 :قدال ،أال أنردتني كما قلدتا  ،يا أصمعي ما هذا بدون األول وال فوقا :فتبسم األعرابي وقال
    :ف نرد ،(4) (وما قلت جعلت فدا )
  [الطويل]

 تعلقت دددددددددا بكدددددددددرًا وعلقدددددددددت حب دددددددددا
 إذا احتجبددت لددم يكفدد  البدددر ضددوءها
 ومددا الصددبر عن ددا إن صددبرت وجدتددا
 وحسددددب  مددددن خمددددر تفوتدددد  ريق دددددا
 ولددددو أن جلددددد الددددذر المدددد  جلدددددها

 فقلبددددي مددددن كددددل الددددور  فددددار  بكددددرا  
 وتكفيدد  ضددوء البدددر إن حجددب البدددرا 
 جمياًل وهدل فدي م ل دا يحسدن الصدبرا 
 وواهلل مدددا مدددن ريق دددا حسدددب  الخمدددر
 لكدددان للمددد  الدددذر فدددي جلددددها أ دددرا 

 

 

 

 

 

                                      
 .ما بين القوسين ساقط من األصل (1)

فقدد  .كدان مددااح األمدويين المقددم ،راعر إسدالمي مدن الطبقدة األولدى .هو عد  بن زيد بن مال  بن الرقاع العاملي (2)
تنظدر  (.هدد424)يرجح أنا توفي سدنة  .ولا م  رعراء عصرف كجرير والفرزدق أخبار ك ير  ،اتصل بعدد كبير من خلفائ م

 .7/322 :ترجمتا في األغاني

تحقيدق الدددكتور ندور  حمددود  القيسددي والددكتور حدداتم صددالح  ،بروايددة  علددب .ديدوان رددعر عدد  بددن الرقدداع العداملي (3)
 .129 :الضامن

 .ما بين القوسين زياد  من المررقية (4)
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 ولدددو لدددم يكدددن للبددددر ضدددوء جمال دددا
 

 وتفضددددلا فددددي حسددددن ا لصددددفا البدددددرا 
 

أكتبوا ما سمعتم ولدو بد طراف المدد  فدي رقداق األكبداد  :فقال لنا األصمعي :فقال أبو نصير
(1). 
يء وهددو أحسددن مددن قددول األعرابددي فددي أبيددات ابددن الرقدداع لددي  بردد :قددال صدداحب الكتدداب))

 .(2)( (أبياتا
والمجدد والسدعد  ،والدرأ  والكفايدة ،وأما الدوزير فيوصدف بحسدن السياسدة والتددبير والرياسدة

 .ونحو ذا 
 .وأما القاضي فيوصف بالعدل والعلم والحلم والفضل ونحو ذا 

 .وأما القائد فيوصف بالرياسة والب   والينى والكفاية ونحو ذا 
كالعقدل والحسدن والردرف والجدود  :بكل صنف ويحسن في كل طبقةومن األوصاف ما يليق 

ومن ددا مددا يخدد  قومددًا دون قددوم فددال يوصددف ب ددا إال مددن كددان  .وكددرم الددنف  وعلددو ال مددة
ومددن القصددائد المختددار  فددي هددذا البدداب  .كالحسددب واألدب والعلددم والبدد   ونحددو ذلدد  ،أهل ددا

 :(3)للمتنبي 
 أجددداب دمعدددي ومدددا الدددداعي سدددو  طلدددلس 

 ين أصددددددددديحابي أكفكفددددددددداظللدددددددددت بددددددددد
 أرددكو الندددو  ول دددم مددن عبرتدددي عجدددب
 ومدددددددا صدددددددبابة مردددددددتاق علدددددددى أمدددددددل
 متددددى تددددزر قددددوم مددددن ت ددددو  زيارت ددددا
 وال جددددددددر اقتددددددددل لددددددددي ممددددددددا أراقبددددددددا
 مددددددا بددددددال كددددددل فددددددؤاد فددددددي عردددددديرت ا
 مطاعدددددة اللحدددددظ فدددددي األلحددددداظ مالكدددددة

 دعدددددددا فلبددددددداف قبدددددددل الخيدددددددل واإلبدددددددل   
 وظددددددل يسددددددفح بددددددين العددددددذر والعددددددذل  
 كدددذا  كاندددت ومدددا أردددكو سدددو  الكلدددل  
 مدددددددن اللقددددددداء كمردددددددتاق بدددددددال أمدددددددل  
 لدددددم يتحفدددددو  بييدددددر البددددديف واألسدددددل  

 ا اليريددددق فمددددا خددددوفي مددددن البلددددل  أندددد
 بدددا الدددذ  بدددي ومدددا بدددي غيدددر منتقدددل  
 لمقلتي دددددا عظددددديم الملددددد  فدددددي المقدددددل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .433: 2( الحكاية في زهر اجداب 1)

 .القوسين زياد  من المررقيةما بين  (2)

مات مقتواًل هو وابندا وغلماندا سدنة  (،هد323)ولد سنة  .راعر العربية األكبر .أبو الطيب أحمد بن الحسين الكند  (3)
 .4/442 :ينظر األعالم (.هد341)



 -22 -      9002لسنة/      1 /مجلة جامعة االنبار      العدد     كتاب الوافي في نظم القوافي 

 

 

 تردددددددددباا الخفدددددددددرات اجنسدددددددددات ب دددددددددا
 قددددددددد ذقددددددددت رددددددددد  أيددددددددامي ولددددددددذت ا

 بددددنيوقدددد أراندددي الردددباب الدددروح فدددي 
 وقدددددددد طرقدددددددت فتدددددددا  الحدددددددي مرتددددددددياً 
 فبددددددددددددات بددددددددددددين تراقينددددددددددددا ندفاعددددددددددددا
  دددددم اغتدددددد  وبدددددا مدددددن ريح دددددا أ دددددر

 إال مدددددن مضددددداربا (المجدددددد)ال أكسدددددب 
 

 فددددي مرددددي ا فيددددنلن الحسددددن بالحيددددل   
 فمددددا حصددددلت علددددى صدددداب وال عسددددل  
 وقدددد أراندددي المرددديب الدددروح فدددي بددددلي
 (1)بصددددداحب غيدددددر عزهدددددا  وال غدددددزل  

 ولدددددددي  يعلدددددددم بالردددددددكو  وال القبدددددددل  
 علدددددددددى ذوائبدددددددددا والجفدددددددددن والخلدددددددددل  
 (2)أو مددن سددنان أصددم الكعددب معتدددل  

 

 

 
 جدددددددداد األميددددددددر بددددددددا لددددددددي فددددددددي مواهبددددددددا
 ومدددددددددن علدددددددددي بدددددددددن عبدددددددددد اهلل معرفتدددددددددي
 معطددددددددددددددددي الكواعددددددددددددددددب والجددددددددددددددددرد الدددددددددددددددددد
 ضددددداق الزمدددددان ووجدددددا األرف عدددددن ملددددد 
 مدددددددن تيلدددددددب اليدددددددالبين البددددددد   منصدددددددبا
 دفوالمدددددددددح البددددددددن أبددددددددي ال يجدددددددداء تنجدددددددد

 ليددددددددددددت المدددددددددددددائح تسددددددددددددتوفي مناقبددددددددددددا
 خدددددددذ مدددددددا تدددددددراف ودع رددددددديئًا سدددددددمعت بدددددددا
 وقددددددددد وجدددددددددت مكددددددددان القددددددددول ذا سددددددددعة
 إن ال مدددددددددام الدددددددددذ  فخدددددددددر األندددددددددام بدددددددددا
 تمسددددددددي األمدددددددداني صددددددددر عى دون مطلبددددددددا
 أندددددددددددت الجدددددددددددواد بدددددددددددال مدددددددددددن  وال كددددددددددددر  
 أندددددددددت الردددددددددجاع إذا لدددددددددم يطددددددددد  فدددددددددر 

 فزان ددددددددددا وكسدددددددددداني الدددددددددددرع فددددددددددي الحلددددددددددل   
 بحملددددددددددددددا مددددددددددددددن كعبددددددددددددددد اهلل أو كعلددددددددددددددي
 (3)دددددددسالهب والبددددديف القواظدددددب والعسدددددالة الدددددذبل  

 مدددددددددلء الزمدددددددددان ومدددددددددلء السددددددددد ل والحبدددددددددل  
 ومدددددددددن عدددددددددد  أعددددددددداد  الجدددددددددبن والبخدددددددددل  
 بالجاهليددددددددددددددة عددددددددددددددين العددددددددددددددي والخطددددددددددددددل  
 فمدددددددددددددا كليدددددددددددددب وأهدددددددددددددل األعصدددددددددددددر األول  
 (4)فددددي طلعددددة البدددددر مددددا يينيدددد  عددددن زحددددل  

 (5)ت لسددددددددددانًا قددددددددددائاًل فقددددددددددل  فددددددددددان وجددددددددددد
 فخددددددددددر السدددددددددديوف بكفددددددددددي خيددددددددددر  الدددددددددددول
 فمدددددددددا يقدددددددددول لرددددددددديء ليدددددددددت ذلددددددددد  لدددددددددي
 وال مطدددددددددددددددددددددال وال وعدددددددددددددددددددددد وال ملدددددددددددددددددددددل  
 غيددددددددددددددر السددددددددددددددناور واألرددددددددددددددالء والقلددددددددددددددل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (.عزف)التا   .الرجل العازف عن الل و والطرب وميازلة النساء :العزها  (1)

 (.كسب الذكرال أ)في الديوان  (2)

 (.سل ب)التا   .الخيل الطوال :السالهب (3)

 (.في طلعة الرم ) :في الديوان (4)

 (.مجال القول) :في الديوان (5)
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رمد  بعدددددددددددف القندددددددددددا بعضدددددددددددًا منازعدددددددددددة  وم
 الزلدددددت تضدددددرب مدددددن عدددددادا  عدددددن عدددددرف

 

 ك نددددددددا مددددددددن نفددددددددو  القددددددددوم فددددددددي جدددددددددل  
 (1)بعاجدددددددل النصدددددددر فدددددددي مسدددددددت خر األجدددددددل  

 

األميدر المعظدم موالندا أميدر المسدلمين  (2) (العليدة)ولما بوي  بالحضدر   :حب الكتابقال صا
  :قلت في ذل  في عروف قصيد  أبي الطيب رحما اهلل ،(3)بوالية الع د 

   [البسيط]       
 مددددددن الظبدددددداء تددددددروع األسددددددد بالمقددددددل
 مددددددن كددددددل رود تددددددرد السددددددمر مترعددددددة
 وربمددددددددا أقدددددددددمت والخيددددددددل مجحمددددددددة

 أطلعدددت قزحددداً  تلددد  الردددمو  التدددي قدددد
 يريدددد  رددددر  الصددددبا مددددن ن راد ضددددحىً 
 كددددددم للجمددددددال ب ددددددا مددددددن آيددددددة تليددددددت
 وقضدددددب بدددددان علدددددى ك دددددب ل دددددا زهدددددر
 خفاددددت ل ددددا ورددددح جالددددت علددددى هيددددف
 ونظددددددددددر  يرددددددددددت ي من ددددددددددا ب انيددددددددددة
 بعددددل الحيددددا  ب ددددا مددددن لحددددظ جاريددددة
 ولادددددددى عزائدددددددي مدددددددن أجفان دددددددا فرقددددددداً 
 وليلدددددددة بددددددداللو  مدددددددا كدددددددان أطيب دددددددا
 بتنددددددا نسدددددداقي المنددددددى والل ددددددو  ال نددددددا
 حتددددددى بدددددددت غددددددر  للرددددددم  مرددددددرقة
 يددددا يدددددوم سدددددعد كدددد ن العيدددددد عددددداد بدددددا
 رددددددد دتا فرأيدددددددت األرف قدددددددد ب دددددددرت
 وللطبددددددددددول بددددددددددا خفددددددددددق يسدددددددددداجلا

 مدددددددا رقت دددددددا بييدددددددر اليدددددددنج والكحدددددددل  و  
 ومدددددددا اتقت دددددددا بييدددددددر الحلدددددددي والحلدددددددل  
 فدددددددددتطعن الطعندددددددددة الدددددددددنجالء بالنجدددددددددل  
 أذيددددددددددال ن وال غدددددددددديم سددددددددددو  الكلددددددددددل
 وهدددددن مدددددن مدددددذهبات العقدددددب فدددددي أجدددددل  
 علددددددى المحددددددب فحلددددددت رددددددب ة العددددددذل  
 يسددددددقى علددددددى ظمدددددد  بدددددداألدم  ال مددددددل  
 فوقرت ددددددددددددددا مددددددددددددددن األرداف بال قددددددددددددددل  
 كمدددددددا تدددددددداويت بالصددددددد باء مدددددددن  مدددددددل  

 نددددددددت فحددددددددذار مددددددددن بنددددددددي  عددددددددل  إذا ر 
 ك نمددددا هددددو عمددددرو وهددددي سدددديف علددددي
 زالددددددددت معاهدددددددددها والع ددددددددد لددددددددم يددددددددزل  
 والدددددراح مدددددن ردددددنب والناقدددددل مدددددن قبدددددل  
 كم ددددددل وجددددددا ولددددددي الع ددددددد يددددددوم ولددددددي
 فالندددددا  فدددددي مدددددرح والددددددهر فدددددي جدددددذل  
 والردددم  قدددد سدددترت وج دددًا مدددن الخجدددل  
 خفددددددق البنددددددود علددددددى الخطيددددددة الددددددذبل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .3/411 :صنعة عبد الرحمن البرقوقي .ررح ديوان المتنبي (1)

 (.بالحضر  النصرية)في المررقية  (2)

 (.اهللبوالية الع د لألمير األجل أسعدف )في المررقية  (3)
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 وكدددل أردددو  سددداجي الطدددرف مدددن أدب
 وتجتلدددددددددي غدددددددددر  بالبردددددددددر مردددددددددرقة
 اهلل اهلل مددددددددن عيدددددددددين فددددددددي نسددددددددق
 أهدددددداًل بددددددذا الولددددددد الميمددددددون مولدددددددف
 أهدددددداًل بددددددذا الملدددددد  النصددددددر  محتدددددددف

 سددددددددعدهاوبيعددددددددة عقدددددددددت والسددددددددعد ي
دددددددداًل تقلدددددددددها أولددددددددى األنددددددددام ب ددددددددا  عا
 الفاعددددددل الفعددددددل ال يعددددددز  لددددددا خطدددددد 
 محيددددي اليددددريبين مددددن ديددددن ومددددن أدب
 وباعدددددل الجددددديش بعدددددد الندددددذر متئدددددداً 
 مددددا نددددام مددددن ب سددددا قددددوم علددددى غدددددر
 وال انتظددددددددى عزمددددددددا سدددددددديفًا ل يبتددددددددا
 وال همدددددى جدددددودف مدددددن سدددددحب أنملدددددا
 صدددددفات ملددددد  صدددددفات المكرمدددددات لدددددا
 وخلددددددق مددددددن خلقددددددت للسددددددعد عزتددددددا

 يدددددددل لكن دددددددا نفددددددد  بدددددددال ضدددددددرركالي
 كدددددددددد ن راحت ددددددددددا روف بددددددددددال زهددددددددددر
 مدددددددن أصدددددددفر حبدددددددا للمجدددددددد أنحلدددددددا
 أخددددددو الردينددددددي فددددددي رددددددكل ومكرمددددددة
 وأبدددديف صدددديغ مددددن مدددداء ومددددن ل ددددب
 ماضدددددي القدددددرار ي ددددداب المدددددر صدددددولتا
 أب دددى مدددن الوصدددل بعدددد ال جدددر منظدددرف
 وأسددددددددمر ظددددددددن مدددددددداء كددددددددل  سددددددددابيا
 هدددددددام الكمدددددددا  بدددددددا حبدددددددًا وال عجدددددددب
 إذا الضددددددددددددددلعين تلقدددددددددددددداف ف رعفددددددددددددددا

 

 ي ددددددد  للدددددد م يددددددد أردددددد ى مددددددن األمددددددل   
 ت آيددددا  الرددددم  فددددي الحمددددل  كمددددا تجلدددد

 ل ددددددددذف الدولددددددددة اليددددددددراء فددددددددي الدددددددددول  
 والصدددددارم المنتضدددددى مدددددن أكدددددرم الخلدددددل  
 والفدددددار  البطدددددل ابدددددن الفدددددار  البطدددددل  
 فمددددا تددددر  فددددي خددددالل األرف مددددن خلددددل  
 ووارل المجددددددددددددد مددددددددددددن آبائددددددددددددا األول  
 والقائدددددل القدددددول ال يدددددؤتى مدددددن الخطدددددل  
 وقاتددددددددددل القدددددددددداتلين الجددددددددددبن والبخددددددددددل  

 لن ددددددل  فين نددددددي وهددددددو فددددددي  ددددددان مددددددن ا
 إال وأيقظ ددددددددددم طيددددددددددف مددددددددددن الوجددددددددددل  
 إال تيليدددددددددل فدددددددددي األحرددددددددداء كالخلدددددددددل  
 إال وأغنددددددددددت أياديددددددددددا عددددددددددن السدددددددددديل  
 كالنعدددددددت كدددددددالعطف كالتوكيدددددددد كالبددددددددل  
 وللعددددددددددددال يدددددددددددددف والجددددددددددددود والقبددددددددددددل  
 كدددددددالبحر لكن دددددددا أحلدددددددى مدددددددن العسدددددددل  
 غيددددددر اليددددددراع ب ددددددا والبدددددديف واألسددددددل  
 فلدددددو يدددددراف ال دددددو  مدددددا رددددداء لدددددم يحدددددل  
 ل  وربمدددددددددا طالدددددددددا فعددددددددداًل ولدددددددددم يطدددددددددد
 علدددددى اعتددددددال فلدددددم يجمدددددد ولدددددم يسدددددل  
 ك مدددددددددا هدددددددددو مطبدددددددددوع مدددددددددن األجدددددددددل  
 حسدددددنًا وأقطددددد  مدددددن بدددددين علدددددى ملدددددل  
 فخددددداف كددددداأليم يستردددددفي مدددددن الن دددددل  
 مددددددددن لوعددددددددة بملدددددددديح القددددددددد معتدددددددددل  
 ك نددددددددا عارددددددددق يبكددددددددي علددددددددى طلددددددددل  

، 
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 يددا ابددن ال مددام الددذ  فيددا حلددًى حسددنت
 ومددددددن لددددددا كددددددرم ريددددددش ال ندددددداء بددددددا
 اهندددددد  ب ددددددا نعمددددددًا فددددددي إ رهددددددا نعددددددم
 وخدددددددذ إليددددددد  حلدددددددًى فصدددددددلت ا حلدددددددالً 
 واسدددتقبل السدددعد بالبردددر  التدددي طلعدددت

 

 (1)ن المدددددح بدددداليزل ب ددددا اإلمددددار  حسدددد 
 (2)فطدددار حتدددى سدددر  فدددي األرف كالم دددل  

 (3)صدددل  وجدددد  وسدددد  وصدددل  وسدددر  واسدددما و 
 الفضددددددل في ددددددا لتلدددددد  المكرمددددددات ولددددددي
 (4)وأبلددغ بتلدد  العددال مددا رددئت مددن أمددل 

 
  [الرمل]        :يمدح المعتمد (5)والبن حمدي  

 أنكدددددددددرت سدددددددددقم مدددددددددذاب الجسدددددددددد
 وبكدددددددددت فالددددددددددم  فدددددددددي وجنت دددددددددا

 زن ظبيدددددددةمدددددددا الدددددددذ  يابكدددددددي بحددددددد
 ذات عددددددددين فددددددددي ال ددددددددو  نابيددددددددة
 ال يدددددددددذوق الميدددددددددل في دددددددددا أ مدددددددددداً 
 قدددددددذفت حبدددددددة قلبدددددددي فدددددددي هدددددددو 
 سدددددددددحرها وهدددددددددي بنحدددددددددر  نددددددددداظر
 مدددددددددا لبدددددددددرء فدددددددددي محدددددددددب عمدددددددددلس 
 خفدددددددددددي البدددددددددددرء علدددددددددددى طالبدددددددددددا
 إن فددددددددددي ظلددددددددددم ظلددددددددددوم لجنددددددددددى
 ذاب لددددددددددي بددددددددددالراح من ددددددددددا بددددددددددرد
 هات ددددددا صددددددفراء مددددددا اختددددددرت ل ددددددا

 وهددددددو حسددددددن فددددددي عيددددددون الخددددددراد   
 كجمدددددان الطدددددلا فدددددي الدددددورد الندددددد 
 فتكددددددددددددددددت مقلت ددددددددددددددددا باألسددددددددددددددددد  
 ضددددل فددددي الحددددب ب ددددا مددددن ي تددددد 

 حدددددددددداق الم دددددددددا واأل مددددددددددد  مدددددددددا أل
 (6)أرأيدددددددت الجمدددددددر فدددددددي المفتددددددد د  

 ذو نفددددددددددال للن ددددددددددى فددددددددددي عقددددددددددد  
 (7)غيددددددددر داء الددددددددروح داء الجسددددددددد  
د    (8)وهدددددو فدددددي بعدددددف  نايدددددا العدددددوا

 رددددددددددد د وآهدددددددددددا لدددددددددددذا  الرددددددددددد د  
 هددددددددل يكددددددددون الددددددددراح ذوب البددددددددرد  
 أفددددددق الرددددددم  علددددددى أفددددددق نددددددد 

                                      
 (.يا ابن ال مام الذ  لا حلًى حسنت)في األصل  (1)

 .جم  ال نا با :ريش ال ناء با (2)

 .هكذا ورد البيت في األصل وهو مختل عروضياً  (3)

 .924 :ينظر رعر أبي البقاء الرند  (4)

يدرب واألندددل  ولدد فدي صددقلية  دم تنقدل بددين الم ،رداعر مجيددد .هدو عبدد الجبددار بدن ابدي بكددر بدن حمددي  الصددقلي (5)
 .1/19 :األعالم .تنظر مقدمة ديوانا (.هد429)توفي سنة  .متصاًل ب برز رجاالت عصرف

 (.ف د)ينظر التا   .الموقد :المفت د (6)

 (...ما أل  في محب عمل)في الديوان  (7)

 (.خفي البرء على ألطافا)في الديوان  (8)
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 جدددددددددارح فدددددددددي راحتدددددددددي مقتدددددددددن 
 جددددددددددراد المددددددددددز  علي ددددددددددا صددددددددددارماً 

 مدددددددا عتقدددددددت فدددددددي خدددددددزفعتقدددددددت 
 حيدددددددل أبلدددددددى جسدددددددم ا ال روح دددددددا
 مددددددددا أطدددددددداق الدددددددددهر أن يسددددددددلب ا
 فدددددددداقف أوطددددددددارًا للددددددددذاذات علددددددددى
 فلحدددددددددون العدددددددددود والكددددددددد   لندددددددددا
 ملدددددددددددد  إن بادددددددددددددأ الحمددددددددددددد بددددددددددددا
 معدددددرق فدددددي الملددددد  موصدددددول بدددددا

 

 (1)كددددددل هددددددم كددددددامن فددددددي خلددددددد  
 فاتقتددددددددددددددددددا بدددددددددددددددددددروع الزبددددددددددددددددددد  

 رتدددددددددددد بدددددددددددرداء القدددددددددددار فيدددددددددددا ت
 مددددددددددددرا أيددددددددددددام الزمددددددددددددان الجدددددددددددددد  
 أر  المسددددددددددد  ولدددددددددددون العسدددددددددددجد  
 نقدددددددددددر أوتدددددددددددار اليدددددددددددزال اليدددددددددددرد  
 والندددددددددددددد  والبدددددددددددددد   للمعتمددددددددددددددد  
 خددددددددتم الفخددددددددر بددددددددا مددددددددا يبتددددددددد 

 (2)جددددددد وفخددددددر السددددددؤدد  رددددددرف الم
 

 مدددددن غددددددا فدددددي كدددددل فضدددددل أوحدددددداً 
 مدددددن حمدددددى اإلسدددددالم مدددددن طاغيدددددة
 وكسدددددددددددددددت أسددددددددددددددديافا عاريددددددددددددددددة
 ذو يددددددددددد حمددددددددددراء مددددددددددن قددددددددددتل م

 بددددددددداتقتدددددددددد  األمدددددددددال  بالعددددددددددل 
 كيددددف ال يملددددي علددددى النددددا  العددددال
 عددددددددددددددارف ين ددددددددددددددل بالوبددددددددددددددل إذا

 

 ذلدددددددددددد  األوحددددددددددددد كددددددددددددل العدددددددددددددد   
 كددددددان مندددددددا فددددددي المقددددددديم المقعدددددددد  
 ذل أهددددددددل السددددددددبت أهددددددددل األحدددددددددد  
 وهدددددددددي عندددددددددد اهلل بيضددددددددداء اليدددددددددد  
 وهددددددددددددو فيددددددددددددا ب بيددددددددددددا يقتددددددددددددد 
 مسددددددددتمدًا مدددددددددن عدددددددددال المعتضدددددددددد  
 كدددددددددان للعدددددددددارف كدددددددددف الجلمدددددددددد  

 

 أسدددددددددددددددد يفتدددددددددددددددر  القدددددددددددددددرن إذا
 قومدددددددددددت عزمتدددددددددددا عدددددددددددن نيدددددددددددة
 لددددددددم تلمددددددددا فددددددددي عطايدددددددداف التددددددددي
 فنددددددددددداف البحددددددددددر والبحددددددددددر متددددددددددى
 ومحدددددددددال فعلددددددددد  الطبددددددددد  الدددددددددذ 
 كددددددددددم ل ددددددددددام جددددددددددر فددددددددددي أولددددددددددا

 

جدددددددراد المرهدددددددف فدددددددوق األجدددددددرد  
(3) 

 مدددددددن مندددددددار الددددددددين ميدددددددل العمدددددددد  
 إن تدددددددددرم مدددددددددن ن نقصدددددددددًا تدددددددددزدد  
 تعصددددددددددف الددددددددددريح عليددددددددددا يزبددددددددددد  
 كدددددددان مندددددددا فدددددددي كدددددددريم المولدددددددد  
 رمحددددددددددا ف ددددددددددو ل ددددددددددا كددددددددددالمقود  

 
 

                                      
 (.خار  في راحتي)في الديوان  (1)

 (.رف المجد ومحف السؤددر)في الديوان  (2)

 .الحصان الرريق :األجرد ،السيف :المرهف ،البطل المقاتل :القرن (3)
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 واوليدددددددددول صدددددددددال فدددددددددي م فدددددددددان ن
 بحسددددددددددددددام مطفددددددددددددددا أرواح ددددددددددددددم
 كددددددم تينددددددى بالمنايددددددا فددددددي الطلددددددى

 

 (1)وضددددددددددددددواري م لددددددددددددددا كالنقددددددددددددددد  
 (2)برددددددددددددددواظ البددددددددددددددارق المتاقددددددددددددددد  

 ظبتدددددددددددداف عددددددددددددن أغدددددددددددداني معبددددددددددددد  
 

 وسدددددددددنان مرددددددددددرع فددددددددددي صددددددددددعد 
 بسددددددددددماء النقدددددددددد  فيددددددددددا كوكددددددددددب
 يددددا بنددددي البدددد   مددددن الددددذمر الددددذ 
 رددددددددياب الحددددددددرب اقتحامددددددددًا بعدددددددددما
 سددددددددددددددم ر  أحرقددددددددددددددت رددددددددددددددعلتا 
 لأندددددددددت ذا  األسدددددددددد الدددددددددورد ف ددددددددد
 دمددددددت فددددددي الملدددددد  لمعنددددددى مددددددادح
 وبنددددددددددات مددددددددددن فصدددددددددديح ميلددددددددددق
 فدددددددي بيدددددددوت آذندددددددت في دددددددا العدددددددال
 قدددددد بناهدددددا مدددددن عدددددروف ف دددددي ال
 فدددددددددددتذا ا ندددددددددددت علددددددددددديكم فتقدددددددددددت
ذا اسدددددددتحيت مدددددددن المجدددددددد أتدددددددى  وا 

 

 (3)كلسدددددان فدددددي فدددددم األيدددددم  الصدددددد   
 طددددددددددددددال  فددددددددددددددي يمزمن دددددددددددددديا أملددددددددددددددد  
 جدددددددداء فددددددددي كاهددددددددل عددددددددزم أبددددددددد 
 (4)ربيددددددددددت فددددددددددي حجددددددددددرف كالولددددددددددد 
 رد  كدددددددددددل روح فدددددددددددي غددددددددددددير الدددددددددددز 
كدددددان فدددددي رمحددددد  سدددددما األسدددددود  
(5) 

 يددددددددددنظم الفخددددددددددر وجدددددددددددو  مجتددددددددددد  
 يردددددددددد د الفضددددددددددل لددددددددددا بالمردددددددددد د  
 لددددددد  فدددددددي التيريدددددددد فدددددددي كدددددددل ندددددددد  
 يعددددددرف ال دددددددم ل ددددددا فددددددي المسددددددند  
 لكدددددددددددم مسددددددددددد  ال نددددددددددداء األبدددددددددددد 
 (6)معربدددددددًا عن دددددددا لسدددددددان المنردددددددد  

 

 

 وانفصددددددددلت عددددددددن الحضددددددددر  النصددددددددرية أسددددددددماها اهلل فددددددددي  :قددددددددال صدددددددداحب الكتدددددددداب
فقلددت فددي عددروف هددذف  ،وقددد تكلددم فددي إعددذار األميددر األجددل أعددزف اهلل ، ددابعددف زوراتددي ل

  [الرمل]        :(7)القصيد  
 أم غمدددددددددام ضدددددددددحكت عدددددددددن بدددددددددرد    أل دددددددددددام ردددددددددددفا عدددددددددددن رد ندددددددددددد 

 

                                      
 .صيار الينم :النقد (1)

 .البيت ساقط من األصل (2)

 (.أيم)التا   .وأخطر ما يكون حينما يظم  ،ذكر األفعى :األيم (3)

 .البيت ساقط من األصل (4)

 (.سود)  التا .العظيم من الحيات :األسود (5)

 .439 :ديوان ابن حمدي  (6)

ابدن  ،ووصل سعدف فقلت فدي ذلد  فدي عدروف قصديد  ،وقد تكلم بتعذار األمير األجل حفظ اهلل مجدف)في المررقية  (7)
 (.حمدي 
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 أم علددددددددددددى األزرار مددددددددددددن حلت ددددددددددددا
 بددددددددددد بي لدددددددددددين لدددددددددددا لدددددددددددو أندددددددددددا
 ال وألحددددددددددددددددداظ ل دددددددددددددددددا سددددددددددددددددداحر 
 ال طلبددددددددددت ال دددددددددد ر من ددددددددددا دائبدددددددددداً 
 نظددددددددددرت عينددددددددددي لحينددددددددددي نظددددددددددر 
 هات ددددددددددا بدددددددددداهلل فددددددددددي مرضددددددددددات ا

 فدددي عصدددر الصدددبا عصدددرت بددداللطف
ددددددددددي راها فدددددددددي ك سددددددددد ا  مدددددددددا در  ما
 در  ضدددددددددددددددمت علدددددددددددددددى ياقوتدددددددددددددددة
 سددددددددددددقاني غيددددددددددددر ملدددددددددددديم إننددددددددددددي
 ال أر  بالسدددددددددددكر إال مدددددددددددن هدددددددددددو 
 ملددددددددددد  العليدددددددددددا ولدددددددددددو أنصدددددددددددفتا
 يددددددددا همامددددددددًا سددددددددمح الدددددددددهر بددددددددا
 سدددددددددددائل الجدددددددددددود لمدددددددددددن يسددددددددددد لا
 غدددددددددددددددالبي المنتمدددددددددددددددى نصدددددددددددددددريا
ددددددددددد ت  الصدددددددددديدا فلمددددددددددا أن بدددددددددددا  عا
 ينتضددددددي المجددددددد بددددددا سدددددديف هددددددد 

 د بيمددددددددددين ضددددددددددمنت بحددددددددددر ندددددددددد
 يددددا لحسدددددن الددددددهر مددددن ملددددد  سدددددما
 ولبدددددددددددر الح فددددددددددي أفددددددددددق العددددددددددال

 

 بددددددددددر تدددددددددم  فدددددددددي قضددددددددديب أملدددددددددد   
 نقلددددددددددددددددددت عطفتددددددددددددددددددا للخلددددددددددددددددددد  
 نف ددددددت فددددددي القلددددددب ال فددددددي العقددددددد  
 وأندددددددددددا القاتدددددددددددل نفسدددددددددددي بيدددددددددددد 
 أخددددددددذت روحددددددددي وخلددددددددت جسددددددددد 
 ق دددددددددددو  في دددددددددددا ردددددددددددفاء الكمدددددددددددد  
 فرمددددددددددددددت بالمسدددددددددددددد  ال بالزبددددددددددددددد  
 وهددددددددددي م ددددددددددل البددددددددددارق المتقددددددددددد  

 (1)جدددددددين فيدددددددا  دددددددوب عسدددددددجد  أم ل
 حنفددددددددددددددددي الددددددددددددددددرأ  والمعتقددددددددددددددددد  

 (المؤيدددددددددددددد  )أو هبدددددددددددددات الملددددددددددددد  
 (أفنددددددددددددد  )ففتحدددددددددددت الددددددددددددالم لددددددددددددم 

 عددددددن منيددددددر الوجددددددا مبسددددددوط اليددددددد  
 ردددددددديمة المجددددددددد وطبدددددددد  السددددددددؤدد  
 ماجددددددددددد الفددددددددددرع كددددددددددريم المحتددددددددددد  
 مددددددددا عدددددددددا أن كددددددددان كددددددددل العدددددددددد  
 فدددددددددي غراريدددددددددا حمدددددددددام المعتدددددددددد 
 بدددددددددين عبريدددددددددا حيدددددددددا  المجتدددددددددد 
 بسددددددددددددددمي المصددددددددددددددطفى محمددددددددددددددد  

 ت هالتددددددددددددددددددا بالفرقددددددددددددددددددد  زيندددددددددددددددددد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسددددددددددددددددددعد اهلل عددددددددددددددددددالف أنددددددددددددددددددا
 (غلمدددددة)لسدددددت أنسدددددى إذ بددددددا فدددددي 

 أبددددددددددددددًا فدددددددددددددي مرددددددددددددديا متئدددددددددددددداً 
 كتددددددددب السددددددددعد لددددددددا فددددددددي لوحددددددددا  

 (2)مددددددن علددددددى ذا  المليدددددد  األسددددددعد   
 (3)هدددددل رايدددددت البددددددر بدددددين األسدددددعد  

 المسددددجد   مددددن جندددداب القصددددر نحددددو
 بيمددددددددددين الدددددددددديمن ال خددددددددددط اليددددددددددد  

 
 
 
 
 

                                      
 (.فيا ذوب عسجد)في المررقية  (1)

 (.ذل  السليل األسعد)في المررقية  (2)

 (.غلم)التا   .جم  غالم :غلمة (3)
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 قددددددددددددل هددددددددددددو اهلل علددددددددددددى غرتددددددددددددا
 ليددددددددددددت أنددددددددددددي ردددددددددددداهد أعددددددددددددذارف

 الدددددددددددذ  يعدددددددددددذرف (الدددددددددددذفر)أي دددددددددددا 
 مدددددددددف عنددددددددددما تقطع ددددددددداويددددددددد  غ

 وتددددددددددد خر هيبددددددددددددة فتنمدددددددددددا الرددددددددددددد
 أتددددددددددر  المقددددددددددراف يدددددددددددر  أنددددددددددا
 خفِّددددددددددددف الددددددددددددروع قلددددددددددددياًل إنددددددددددددا
دددددددددبرس إن رددددددددد دوا يدددددددددوم وغدددددددددىً   صا
ذا مددددددددا عظددددددددم الخطددددددددب انتضددددددددوا  وا 
ل ددددددددددد ا الدددددددددددذ  خدمتدددددددددددا  أي دددددددددددا المم
 أندددددددددا لدددددددددوال قطعدددددددددة مدددددددددن كبدددددددددد 

 

 مددددددددن أذ  العددددددددين ورددددددددرِّ الحسددددددددد   
 ف ددددددو مددددددن عددددددذر الزمددددددان المسددددددعد  
 (1)أو مدددددددا ترهدددددددب بطدددددددش األسدددددددد  

 قطعددددددددددة أحسددددددددددب ا مددددددددددن كبددددددددددد  
 (2) ددددددبل فددددددي المخبددددددر م ددددددل األسددددددد  

لمدددددددد   ل دددددددد  ال فدددددددي الجم  فعلدددددددا فدددددددي الج 
ددددددددددد    مددددددددددن ذو  بدددددددددد   كددددددددددرام ناجا
 (3)يلبسدددددددون القلدددددددب فدددددددوق الدددددددزرد  

 مدددددن بحدددددر اليدددددد   فيدددددا ندددددار البددددد  
 (4)لخطددددددوب الدددددددهر أسددددددنى العادددددددد  

 هدددددددددو مدددددددددذ فارقتددددددددددا فدددددددددي كمبددددددددددد  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لددددددددددددددم أمب ددددددددددددددن  مددددددددددددددرتحاًل لكنددددددددددددددا
 

 (5)أندددددت تددددددر  كيدددددف حدددددب الولدددددد   
 

لوغدا المددح فيكدون ذلد  وج دًا حسدنًا لب (6) (...من الرعراء مدن ) :قال أبو العبا  المبارد]
   :(7)كقول الحطيئة  .القصد م  خلوف من اإلطالة

  [الطويل]
 تددزور فتددًى يعطددي علددى الحمددد مالددا
 كسدددددددوب ومدددددددتالف إذا مدددددددا سددددددد لتا
 متددددى ت تددددا تعرددددو إلددددى ضددددوء نددددارف

 

 ومددددددن يعددددددط أ مددددددان المكددددددارم يحمددددددد   
 ت لددددددددددل واهتددددددددددز اهتددددددددددزاز الم ندددددددددددِّ 
 (8)تجدددد خيدددر ندددار عنددددها خيدددر موقدددد  

 

 
 

                                      
 .ويف م من السياق أنا الرجل الذ  يقوم بعملية الختان .د معنى للفظة التي بين القوسينلم أج (1)

 (.في المحفد  م ل األسد)في المررقية  (2)

 .وهو غلط واضح (لبسوا القلوب فوق الزرد)في المررقية  (3)

 (....أي ا المولى الذ )في المررقية  (4)

 .179 :رعر أبي البقاء الرند  (5)

 (.مطموسة)ين القوسين كلمة ما ب (6)

 .كدان رداعرًا مقدذعًا هجداءً  (،هدد14)رداعر أدر  اإلسدالم ومدات بحددود سدنة  ،هو جرول بن أو  العبسي :الحطيئة (7)
 .2/442 :ينظر األعالم

 .43 :اعتنى با حمد وطماا  :ديوان الحطيئة (8)



 -82 -      9002لسنة/      1 /مجلة جامعة االنبار      العدد     كتاب الوافي في نظم القوافي 

 

 

  [الطويل]     :(1)نظر في البيت إلى قول زهير 
 وأبدددددددديف فيدددددددداف يددددددددداف غمامددددددددة
 تددددددددددراف إذا مددددددددددا جئتددددددددددا مددددددددددت لالً 

 

 (2)علددددى معتفيددددا مددددا تيددددبا نوائلددددا  
 (3)ك نددد  تعطيدددا الدددذ  أندددت سدددائلا 

 

 

ورأيددت بعضدد م يعيددب هددذا البيددت مددن حيددل جعلددا ياسددر بالعطدداء فتحددرزت مددن ذلدد  
  [الطويل]         :فقلت

 ينسدددددي البددددددر حسدددددنًا ورفعدددددةوأروع 
 يسدددددددر بمدددددددا يعطيددددددد  قبدددددددل نوالدددددددا

 

 فواضددددددددددددلا ال تنت ددددددددددددي وفضددددددددددددائلا 
 (4)سدددرور  بالنيدددل الدددذ  أندددت سدددائلا 

 

 

كنت أسير تحت قبة يحيى بن خالد فدي حجدة  :وحدل رراحيل بن معن بن زائد  قال
سدد فبينمدا نحدن كدذل  إذ أتداف أعرابدي مدن بندي أ ،حج ا الرريد وعديلا أبو يوسف القاضدي

يا أخدا بندي أسدد ألدم أن د   :ف نردف رعرًا أنكر يحيى منا ريئًا فقال لا ،كان يلقاف متى حج
      :عن م ل هذا الرعر   أال قلت كما قال الراعر

  [الطويل]     
 بندددددددو مطدددددددر يدددددددوم اللقددددددداء كددددددد ن م
 هدددددم يمنعدددددون الجدددددار حتدددددى ك نمدددددا
 ب اليددل فددي اإلسددالم سددادوا ولددم يكددن

ن دعددواهددم القددوم إن قددالوا أصددابو   ا وا 
 وال يسدددددددددتطي  الفددددددددداعلون فعدددددددددال م

 

 أسدددددود ل دددددا فدددددي بطدددددن خفدددددان أردددددبلا  
 لجدددددددددارهم بدددددددددين السدددددددددماكين مندددددددددزلا 
 كددددددددددددددد ول م فدددددددددددددددي الجاهليدددددددددددددددة أولا 
ن أعطدددددددوا أطدددددددابوا وأجزلدددددددوا  أجدددددددابوا وا 
ن أحسددددنوا فددددي النائبددددات وأجملددددوا   (5)وا 

 

 

 

 

 

                                      
لدا  .ورداعر فحدل مدن ردعراء العصدر الجداهلي.واحدد مدن أرد ر أصدحاب المعلقدات  .هو زهير بن ابي سلمى المزني (1)

 :ينظدر األعدالم .لا ديوان رعر مطبوع أك ر من مر  ، ود في جم  كلمة القبائل بعد حرب داح  واليبراءالموقف المر
3/99. 

 (.فواضلا)في الديوان  (2)

 .44 :تحقيق فخر الدين قباو  ،بررح األعلم الرنتمر  :ررح ديوان زهير بن أبي سلمى (3)

 .922 :ينظر رعر أبي البقاء الرند   (4)

 .99 :تحقيق د. حسين عطوان ،مروان بن ابي حفصةينظر رعر  (5)
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 يقولدددا  :لفقدددا ،لمدددن هدددذا الردددعر   فمدددا سدددمعت ب حسدددن مندددا :فقدددال أبدددو يوسدددف
 .في أبي هذا الفتى وأرار إلي  فكان ذل  عند  من جليدل الفوائدد (1)مروان بن أبي حفصة 

 :أنردني من أجود ما قال مروان في أبي  ف نردف ،يا ررحيل : م التفت إليا وقال
  [الطويل]        

 نعددددددددم المنددددددددا  لراغددددددددب أو راهددددددددب
 معددددن بدددددن زائدددددد  الددددذ  زيددددددت بدددددا

 

 مدددددددانممدددددددن تصددددددديب حدددددددوائج األز  
 (2)و ردددديبانرددددرفًا علددددى رددددرف بندددد

 

 

  [الطويل]    :أجود من هذا قولا ،يا ررحيل :فقال
 ترددددددددابا يومددددددددان علينددددددددا ف رددددددددكال
 أيددددوم نددددداف اليمددددر   أم يددددوم بؤسددددا

 

 فددددددال نحددددددن ندددددددر  أ ا يوميددددددا أفضددددددلا  
ومدددددا من مدددددا إال أغدددددرا محجدددددل 
(3)]](4) 

 

 

قيدل  .ل أحدهما علدى اجخدرومن الصعب في هذا الباب مدع ا نين للتحرز من تفضي
 دم  .كدال واهلل :فقالدت ،(6)(تقصدرين بمددح أبيد )لقدد مددحت أخدا  حتدى كددت  :(5)للخنساء 
 [الكامل] :أنردت

 (7)اوران مددددددددددالء  الحصددددددددددر يتعدددددددددد  جدددددددددددار  أبددددددددددداف فددددددددددد قبال ف مدددددددددددا
 

                                      
واتصدل بد هم خلفداء بندي العبدا  لكندا اردت ر  (هدد424)ولدد سدنة  .رداعر عباسدي مرد ور :مروان بن أبدي حفصدة (1)

ترجمتدا فدي طبقدات الردعراء البدن  (.هدد492)توفي باليمامة سنة  .لا ديوان مطبوع .ب ماديحا لمعن بن زائد  الريباني
 .12 :المعتز

 .421 :رعر مروان بن أبي حفصة (2)

 .97 :المصدر نفسا (3)

وحكايدة ردرحيل بدن معدن بدن زائدد  موجدود  فدي طبقدات  .الحكاية ما بين القوسين الكبيرين ساقطة كل دا مدن األصدل (4)
 .13 :الرعراء البن المعتز

ي دا صدخر الددذ  قتدل فددي ردداعر  مخضدرمة مرد ور  بر دداء أخ ،الخنسداء هدي تماضددر بندت عمدر بددن الردريد السدلمي (5)
 .2/17ينظر األعالم  .أسلمت وحسن إسالم ا .الجاهلية

 (.حتى كدت ت جين أبا )في المررقية  (6)

 (.مالء  الفخر)في الديوان  (7)
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 حتددددددددددى إذا جدددددددددددا الجددددددددددراء وقددددددددددد
 وغددددددددال ف دددددددداب النددددددددا  أي مددددددددا  
 بدددددددددرزت صدددددددددحيفة وجدددددددددا والددددددددددف
 أولددددددددددددددى فدددددددددددددد ولى أن تسددددددددددددددابقا
 وهمددددددددددددا ك ن مددددددددددددا وقددددددددددددد بددددددددددددرزا

 

 (1)بدددددددار  هدددددددذا  العدددددددذر بالعدددددددذر  
 (2)ال أدر   :قدددددددال المجيدددددددب هندددددددا 

 ومضددددددددى علددددددددى غلوائددددددددا يجددددددددر 
 لدددددددددددوال جدددددددددددالل السدددددددددددن والكبدددددددددددر
 (3)صددددددقران قددددددد حطددددددا علددددددى وكددددددر

 

 

 

 

 .(4) (ف بدعت في هذا كما تر )
 :! فقدالالخنسداءلم نر هذا في مجموع ردعر  :قيل ألبي عبيد  لما أنرد هذف األبيات

 .(5) (العامة أقل من أن يجاد بم ل هذا)
   [الكامل] :في م ل هذا إذ يقول في ممدوحين (6)وقد أحسن البحتر  

 قاسددددددددمتا أخالقددددددددا ف ددددددددي الددددددددرد 
 فددددتذا جددددر  فددددي غايددددة وجريددددت فددددي

 

 للمعتدددددددددد  وهدددددددددي الندددددددددد  للمقتفدددددددددي 
 (7)أخدددر  التقدددى رددد واكما فدددي المنصدددف

 

 

   [الكامل]         :ولا
 ذا رأيدددددددت مخايدددددددل ابندددددددي صددددددداعدوا  

 كالفرقددددددددددددددين إذا ت مدددددددددددددل نددددددددددددداظر
 

 أدت إليددددددد  مخايدددددددل ابندددددددي مخلدددددددد 
 (8)لدددم يعددددا موضددد  فرقدددد عدددن فرقدددد 

 

 

 [مجزوء الرمل]  :ولبعض م عند موت المعتضد وبيعة ابنا المعتمد
                                      

 في الديوان  (1)

 حتدددددددددددددى إذا ندددددددددددددزت القلدددددددددددددوب وقدددددددددددددد
 

 لدددددددددددددددزات هندددددددددددددددا  العدددددددددددددددذر بالعدددددددددددددددذر 
 

 

 (.وعال هتاف النا  أي ما  )في الديوان  (2)

 .94 :يوان الخنساءينظر د (3)

 .العبار  ساقطة من المررقية (4)

 (.العامة أحسن من أن يجاد بم ل هذا)في المررقية  (5)

اتصدل ب كدابر رجدال  ،الرداعر العباسدي الكبيدر (،هدد221)ولدد سدنة  ،هو أبو عباد  الوليدد بدن عبيدد الطدائي :البحتر  (6)
تدوفي فدي مندبج بالردام سدنة  .كبيدر جددًا طبد  أك در مدن مدر لدا ديدوان ردعر  .عصرف ومدح م والسيما الخليفة المتوكل

 .7/414 :تنظر ترجمتا في األعالم (.هد291)

 .3/4149 :ديوان البحتر  (7)

 .4/414 :المصدر نفسا (8)
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 مدددددددددددددددددددددات عبددددددددددددددددددددداد ولكدددددددددددددددددددددن
 فكددددددددددددددددددددد ن الميدددددددددددددددددددددت حدددددددددددددددددددددي

 

 بقدددددددددددددددددددي النجدددددددددددددددددددل الكدددددددددددددددددددريما  
 (1)وكددددددددددددددددد ن الضددددددددددددددددداد مددددددددددددددددديما 

 

 

  [الطويل]     :الطيب في قولاوأحسن أبو ]]
 فدددان يددد  سددديار مدددن مكدددرم انقضدددى

 

 (3)[[(2)فتندد  مدداء الددورد إن ذهددب الددورد 
 

   [البسيط]         :ولي
 إلتددددداح نورهمدددددا (كدددددالقمرين)ا ندددددان 

 

 (4)تردددداب ا ك رددددتباف النعددددت بالبدددددل  
 

 :قطعة مما للرعراء عند االنصراف من الممدوح]]
أصلح اهلل األمير ال  :وقد أراد االنصراف عنا فقال على بعف األمراء (5)دخل دعبل 

  [الوافر]     :أقول كما قال صاحب معن
 بدددددددددد   الخلتددددددددددين عليدددددددددد  أ نددددددددددي
 أبالحسددددددددنى ولددددددددي  ل ددددددددا ضددددددددياء
 أم األخدددددددددر  ولسدددددددددت ل دددددددددا ب هدددددددددل

 

 فدددددددددتني عندددددددددد منصدددددددددرفي مسدددددددددولا  
 علدددددددي  فمدددددددن يصدددددددداق مدددددددا أقدددددددولا 
 (6)وأنددددددددت لكددددددددل مكرمددددددددة ميددددددددولا 

 

 

 

   [الكامل]        :ولكن أقول
 مدددددداذا أقددددددول وقددددددد أتيددددددت معارددددددر 

ن أقدددددل :إن قلدددددت  أعطددددداني كدددددذبت وا 
 وألندددددددددت أعلدددددددددم بالمكدددددددددارم والعدددددددددال

 (7)صددفرًا يددد  مددن جددود أروع مفضددل   
 ضددددددنا األميددددددر بجددددددودف لددددددم يجمددددددل  

 (8)فعلدددددت مدددددا لدددددم تفعدددددل   :أالا أقدددددول

 

 

 

                                      
 .4:293م 1ق :ينظر الذخير  .األبيات للراعر علي بن عبد اليني األعمى المعروف بالحصر  القرواني (1)

 .2/92 :البرقوقي :يررح ديوان المتنب (2)

 .ما بين القوسين الكبيرين ساقط من األصل (3)

 .127 :والبيتان في مجموع رعرف ،وهو خط  واضح (القمران)في األصل  (4)

تنقل  ،ويبدو أنا لم يتصل بالخلفاء العباسيين ك يراً  (هد419)ولد بالكوفة سنة  .هو دعبل بن علي بن رزين الخزاعي (5)
 .211 :طبقات الرعراء (.هد234)توفي على األرجح سنة  ،كان راعرًا مجيداً  .اسانبين بيداد ومصر وخر 

 :تحقيق عيضة بدن عبدد اليفدور الصدواط ،ينظر رعراء  قيف في العصر األمو  .األبيات لطريح بن إسماعيل ال قفي (6)
241. 

 (.صفرًا يدا  من الجواد المجزل)في الديوان  (7)

 (.علت ما لم تفعلمن أن أقول ف)في الديوان  (8)
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 فددددددانظر لنفسدددددد  مددددددا أقددددددول فددددددتنني
 

ن لدددددددم أاسددددددد ل    (1)البددددددددا مخبدددددددرهم وا 
 

  [الطويل]       :خروج
 كلدددددددددوم فدددددددددؤاد  بردهدددددددددا كلمددددددددداتي
 وقدددددددد آن ترحدددددددالي وجئتددددددد  سدددددددائالً 
 أأحمددددددددد قصددددددددد  أم أقددددددددول تمدددددددد الً 
 إذا لدددددم يكدددددن فددددديكن ظدددددل  وال جندددددىً 

 

 والبددددددددددا للمصددددددددددور مدددددددددن نف دددددددددات   
 فبدددددددد   حددددددددال تنقضددددددددي عزمدددددددداتي
 كمددددددددا قالددددددددت الخنسدددددددداء للسددددددددمرات  
 (2)ف بعددددددددددددكن اهلل مدددددددددددن  مدددددددددددرات  

 

 

 

 

   [المنسرح]        :ولي
 يدددددددددا ملكدددددددددًا يفخدددددددددر الزمدددددددددان بدددددددددا
 قددددددددددد أزف العيددددددددددد واليريددددددددددب لددددددددددا
 فمدددددددددا تددددددددددر  مدددددددددن وداع مرتحددددددددددل

 

 وفاضدددددددددداًل مددددددددددا عليددددددددددا مختلددددددددددف 
 ردددوق إلدددى األهدددل فدددوق مدددا يصدددف

 (4)[ [(3)يلقدددا  بالردددكر  دددم ينصدددرف 
 

 

 

 
 ((القول على الت نئة))

 
 فدددددي  ولدددددم أجدددددد في دددددا إال األبيدددددات اليسدددددير  ،الت نئدددددة مدددددن م مدددددات األغدددددراف]]

 المعدددداني القليلددددة وقددددد أوردت مددددن ذلدددد  مدددددا يجددددر  مجددددر  المقطعددددات فددددي األغدددددراف 
 المتنبدددي ي ندددا سددديف الدولدددة بددد بالل مدددن  (5)[ [فمدددن ذلددد  قدددول أبدددي الطيدددب .المنوعدددات

   [البسيط]         :اعتالل

                                      
 .429 :ررح مجيد طرااد :ديوان دعبل بن علي الخزاعي (1)

ينظدر ابدن  (.هدد449ت )( األبيات للراعر األندلسي ابن سار  واسما أبو محمد عبدد اهلل بدن محمدد البكدر  الردتنديني 2)
 .443 :الدكتور حسن أحمد النوش .سار  األندلسي حياتا ورعرف

 .944 :رعر أبي البقاء الرند  (3)

 .ما بين القوسين الكبيرين ساقط من األصل (4)

وقد آ رت إ بات عبار  المردرقية  (....الت نئة أنواع رتى فمن ذل  قول أبي الطيب المتنبي)وردت العبار  في األصل  (5)
 .ألن ا األنسب في ابتداء الموضوع
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 المجددددددد عددددددوفي إذا عوفيددددددت والكددددددرم
 صدددددحات بصدددددحت  األرواح وابت جدددددت
 وراجدددد  الرددددم  نددددور كددددان فارق ددددا

ددددي ملدددد وال  ح لددددي بددددارق مددددن عار ضم
 يسددمى الحسددام وليسددت مددن مردداب ة
 تفددددددرد العددددددرب فددددددي الدددددددنيا بمحتدددددددف
 وأخلدددددددددد  اهلل ل سددددددددددالم نصددددددددددرتا
 ومدددددددا أخصددددددد  فدددددددي بدددددددرء بت نئدددددددة

 

 وزال عندددددددد  إلددددددددى أعدددددددددائ  األلددددددددما  
ل ددددا المكددددارم وان لددددت ل ددددا الددددديما 
(1) 

 ك نمددددددا فقدددددددف فددددددي جسددددددم ا سددددددقما 
مددا يسددقط الييددل إال حيددل يبتسددما 
(2) 

 رددددددتبا المخدددددددوم والخدددددددما وكيددددددف ي
 ورددددار  العددددرب فددددي إحسددددانا العجددددما 
ن تيلادددددددددب فدددددددددي آالئدددددددددا األمدددددددددما   وا 
 (3)إذا سددلمت فكددل النددا  قددد سددلموا 

 

 

 

 

 

 

 

 

بددالل مددن مددرف ،عيددد :ولددي فددي ت نئددة ب ال ددة أرددياء فددي بيددت واحددد يدداب مددن  ،وا  وا 
   [البسيط]         :سفر

 آفددددددداق لمدددددددا أفقدددددددت الجدددددددود واألدب
 يددددا لمحددددة أطلدددد  العيددددد السددددعيد ل ددددا
 وحلددددددة بطددددددراز الحسددددددن قددددددد رقمددددددت
 إن كددان قددد هددزا ذا  العطددف مددن ألددم
 أو بددددددان فيدددددد  رددددددحوب زان رونقددددددا
 صددحت بصددحت  العليددا وزينددت الدددنيا
 ف هنددددددا بعيددددددد  سددددددعيد ال نظيددددددر لددددددا
 وأنعدددددم بنعمددددددة إقبدددددال الددددددوزير وقددددددد
 فيددددددددا  ال ددددددددة أعيدددددددداد أتددددددددت نسددددددددقاً 

 

 وهنددددددا المجددددددد إذ هنيددددددت والحسددددددب 
 ًا مكدددددان هدددددالل العيدددددد يرتقدددددبا وج ددددد

 ال يددددددرقم ال ددددددوب إال وهددددددو منتخددددددبا 
ددددددبا   فمددددددن أقددددددل نسدددددديم تن نددددددي القاضا
 فلسدددددددددت إال لجيندددددددددًا زاندددددددددا ذهدددددددددبا 
 فدددددددتن زيندددددددت عجبدددددددًا فدددددددال عجدددددددبا 
 يددددددعى كبيدددددرًا ولكدددددن بدددددرؤ  السدددددببا 
 قضدددى لدددا الددديمن واإلقبدددال مدددا يجدددبا 
 (4)إذ عددداد عيدددد وصدددح ابدددن وآب أبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   [البسيط]      :(5)ولي في قدوم من سفر 

                                      
 (.صحت بصحت  اليارات) :في الديوان (1)

 (.ي من عارضي مل والح برق  ل)في الديوان  (2)

 .1/17 :البرقوقي :ررح ديوان المتنبي (3)

 .199 :رعر أبي البقاء الرند  (4)

 (.وفي ت نئة بقدوم من سفر)العبار  في المررقية  (5)
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 يدددا ليلدددة األنددد  كدددم أدنيدددت مدددن أمدددل
 وكدددددددم تعللدددددددت باللقيدددددددا علدددددددى أمدددددددل
 مازلدددددت يبسدددددطني أنسدددددي ويقبضدددددني
 حتدددى بليدددت مندددًى مدددا كندددت أحسدددب ا
 وال كيدددوم لقدددائي للدددوزير أبدددي عمدددرو
 هلل مددددددددددن وافددددددددددد سددددددددددرت وفادتددددددددددا
 سدددرت إلدددى الحضدددر  العليدددا بدددا همدددم
 إلددددددددددى مقددددددددددام جليددددددددددل زادف رددددددددددرفاً 
  دددددم ان ندددددى عندددددا واألقددددددار تحفظدددددا
 خددددددذها إليدددددد  أبددددددا عمددددددرو م نئددددددة
 عدددذراء قدددد بدددان في دددا عدددذر حاسددددها 

 

 أرددد ى وأعدددذب مدددن أمدددن علدددى وجدددل   
 وفددددي التعلددددل مددددا يرددددفي مددددن العلددددل  
 طددورًا ويرددف  لددي رددوقي علددى خجددل  
 ومددددن ألددددذ المنددددى وصددددل بددددال عددددذل  
دم الحلدددددددي للعطدددددددل   دددددددو   وقدددددددد عددددددداد عم
 مبدددددار  السدددددعي فدددددي حدددددلا ومرتحدددددل  

 ت مكارم ددددا فددددي األرف كالم ددددل  سددددر 
 إذ حلا فيا حلدول الردم  فدي الحمدل  
 والسدددعد يصدددحبا مدددا رددداء مدددن أمدددل  
 أب ى من الحسن في أب ى مدن الحلدل  
 (1)إذ غدددازل المددددح في دددا رقدددة اليدددزل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   [البسيط]        :(2)وفي ت نئة بمولود 
 طلعدددا بطدددال  السدددعد فدددي أفدددق العدددال

 ال بدددددل هدددددالل يمدددددين الددددددهر تخدمدددددا
 ت لدددددددل الددددددددهر مندددددددا عندددددددد مولددددددددف
 ومددددددا اسددددددت ل ومددددددا ردددددددت لفائفددددددا
 سددددددمااف يحيددددددى ف حيددددددا جدددددددف كرمدددددداً 
 يدددا بيدددت مجدددد بدددا العليددداء قدددد غنيدددت
 ك نمدددددددا هدددددددو فدددددددي مجدددددددد ومكرمدددددددة
 ي ندددي الدددوزار  بردددر  طالمدددا اردددت يت
 هدددددذ  صدددددنيعة نعمدددددى ال كفددددداء ل دددددا

 

 نجدددددددم تولدددددددد بدددددددين النيدددددددرين معدددددددا 
 تمدددددددام البددددددددر مطالعدددددددا حتدددددددى يدددددددتم

 بنيادددددددر صددددددددع الظلمددددددداء إذ سدددددددطعا
 حتدددى كسدددتا العدددال مدددن نفسددد ا خلعدددا
 أب دعدددداف فلبددددى السددددعد حددددين دعددددا
 فدددد ظ رت فيددددا معنددددًى لددددي  مخترعددددا
 كمدددا تدددر  الردددكل فدددي المدددرآ  منطبعدددا
 ومدددن ألدددذ المندددى مدددا كدددان قدددد منعدددا
 (3)فالحمد هلل في الصدن  الدذ  صدنعا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 .921 :رعر أبي البقاء الرند  (1)

 (.ولي في ت نئة بمولود)في المررقية  (2)

 .941 :رعر أبي البقاء الرند  (3)
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   [البسيط]      :ولي في مولد أ ر آخر
 أهدددداًل بددددا إذ بدددددا فددددي صددددور  البرددددر
 أعدددددددداد مولدددددددددف عيدددددددددين فاجتمعددددددددا
 هلل مدددددددددددن ولدددددددددددد هدددددددددددزت لمولددددددددددددف
 ت بدددددددد المجدددددددد إذ أهدددددددد  أخدددددددًا أل 
 وقاسادددددددم الددددددديامن والتوفيدددددددق بين مدددددددا
 هلل مددددددددن فرقدددددددددين التدددددددداح نورهمددددددددا
 ي نددددددي الددددددوزير أبددددددا بكددددددر مسددددددرتا
 ك نددددددددا هددددددددو فددددددددي مجددددددددد وتكرمددددددددة

 معددددددالي م لددددددا صددددددير ولددددددن يضددددددير
 ومدددددا بددددددت إن بددددددت للعدددددين غرتدددددا

 

 نجمددددددًا تولاددددددد بددددددين الرددددددم  والقمددددددر   
بمددددر   ب ددددر والخم  وفددددي العروبددددة صدددددق الخا

 (1) ددا الخيددل هددزا البدديف والسددمر  أعطاف
 وفددددي اليددددرارين معنددددى الصددددارم الددددذكر  
 مددددا بددددين يحيددددى وم ددددد   علددددى قدددددر  
 كمددددددا تناسددددددب حسددددددن الزهددددددر  والزمهمددددددر  

 مدددددددن وزر  بدددددددذا الدددددددوزير ومدددددددا أدرا  
 والردددبل كالليدددل فدددي بددد   وفدددي خفدددر  
 إن ال ددددددددالل لمبدددددددددا صددددددددور  القمددددددددر  
 (2)إال وكدددل المندددى والددديمن فدددي األ دددر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (((3) (وآدابا)القول على الر اء ))

 
 .والتعزية ،والت بين ،التوج  :اعلم أن مدار هذا الباب على  ال ة

جالل الخطب ،بتعظيم الرزءفيكون  :ف ما التوج   .وأعمال الت سف ،وا 
 .فبذكر ما ر المرئي ومكارما ووصفا بما يجب لا :وأما الت بين
والت سي بالسلف فيما نداب  ،والترغيب في األجر ،فبالحف على الصبر :وأما التعزية
 .ليت سى بذل  ولي ال ال  ،وقوارع البلو  ،من فجائ  الدنيا

  [افرالو ]       :قالت الخنساء
 وأبكيدددددددددا لكدددددددددل غدددددددددروب ردددددددددم     يدددددددذكرني طلدددددددوع الردددددددم  صدددددددخراً 

 

                                      
 (.أعطاف ا الخيل كفء البيف والسمر) في المررقية (1)

 .929 :رعر أبي البقاء الرند  (2)

 .زياد  من المررقية (وآدابا)لفظة  (3)
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 ولددددددددددوال ك ددددددددددر  البدددددددددداكين حددددددددددولي
 ومدددددددا يبكدددددددون م دددددددل أخدددددددي ولكدددددددن

 

 علددددددددى إخددددددددوان م لقتلددددددددت نفسددددددددي 
 (1)أعددددددزا  الددددددنف  عنددددددا بالت سددددددي 

 

 .ت ددن علدديكم مصددائبكم أذكددروا فقددد النبددي  :إذا عددزا  يقددول وكددان الصدددايق 
فجعددل اهلل  ،إذ والبددد مددن الفقددد ،أي ددا األميددر :ابددن لددا فقددالوعددزا  بعضدد م أحددد األمددراء فددي 

    :وألبي فرا  الحمداني ،والخلف علي  ال من  .العزاء ل  ال ب 
 [السري ]      

 البدددددددددد مدددددددددن فقدددددددددد ومدددددددددن فاقدددددددددد
 كدددددددددن المعددددددددددز  ال المعددددددددددز  بددددددددددا

 

 (2)هي دددات ال فدددي الندددا  مدددن خالدددد   
 (3)إن كددددددددان البددددددددد مددددددددن الواحددددددددد 

 

 

ف مددا الرجددال فيتسدد  فددي ذكددرهم  .رجددال ونسدداء وأطفددال :أصددنافوالمر يددون  ال ددة 
 .ويمكن في م المقال ،المجال

 ير دددددددي محمددددددددًا بدددددددن )قدددددددول أبدددددددي تمدددددددام  (4) (ومدددددددن المختدددددددار فدددددددي البددددددداب)
  [الطويل]         :(5) (حميد

 كددددددذا فليجددددددل الخطددددددب وليفدددددددح األمددددددر
 توفيدددددددددددددت اجمدددددددددددددال بعدددددددددددددد محمدددددددددددددد
 ومددددددا كددددددان إال مددددددالم مددددددن قددددددل  مالددددددا

 در  مدددددن بدددددال سدددددرا كفددددداومدددددا كدددددان يددددد

 فلددددي  لعددددين لددددم يفددددف ماؤهددددا عددددذرا  
 عدددن السدددفر الس دددفرا  وأصدددبح فدددي رددديل

 وذخددددرًا لمددددن أمسددددى ولددددي  لددددا ذخددددرا 
لدددق العسدددرا  إذا مدددا اسدددت لت أندددا خا
(6) 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .97 :ديوان الخنساء (1)

 ورد البيت في الديوان معكوسًا  (2)

 هي دددددددات مدددددددا فدددددددي الندددددددا  مدددددددن خالدددددددد
 

 البدددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددن فقدددددددددددددددددددد فاقدددددددددددددددددددد 
 

، 

 .94 :ديوان أبي فرا  الحمداني (3)

 (.ومن أبدع ما في ذل  قول أبي تمام ير ي محمدًا بن حميد)ية في المررق (4)

  .ما بين القوسين الكبيرين ساقط من األصل (5)

 (.وما كان يدر  مجتد  جود كفا)في الديوان  (6)
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 أال فددددددي سددددددبيل اهلل مددددددن عطلددددددت لددددددا
 فتدددددددى كلمدددددددا فاضدددددددت عيدددددددون قبيلددددددددة
 فتدددى مدددات بدددين الطعدددن والضدددرب ميتددددة
 ومددددا مددددات حتددددى مددددات مضددددرب سدددديفا
 وقدددددد كدددددان فدددددوت المدددددوت سددددد اًل فدددددرداف
 ونفددددددد  تعدددددددداف العددددددددار حتددددددددى ك نددددددددا
 ف  بددددددت فددددددي مسددددددتنق  المددددددوت رجلددددددا
 غددددددددزا غددددددددزو  والحمددددددددد نسددددددددج ردائددددددددا

 ًا فمدددددا دجددددداتدددددردا   يددددداب المدددددوت حمدددددر 
 كددددددددد ن بندددددددددي نب دددددددددان يدددددددددوم وفاتدددددددددا
ون عددددددن  دددددداو  تعددددددز  بددددددا العددددددال  ياعمددددددز 
 وأندددددى ل دددددم صدددددبر عليدددددا ومدددددا مضدددددى
 فتددًى كددان عددذب الددروح ال مددن غضاضددة
 فتدددددًى سدددددلبتا الخيدددددل وهدددددو حمدددددًى ل دددددا
 وقدددد كاندددت البددديف البدددواتر فدددي الدددوغى
 أمدددددددن بعدددددددد طدددددددي الحاد دددددددات محمدددددددداً 
دددددددذات أصدددددددول ا  إذا ردددددددجرات العدددددددرف جا

 الخددددددؤون لفقدددددددف لددددددئن أبيددددددف الدددددددهر
 لددددددئن غدددددددرت فددددددي الددددددروع أيامددددددا بددددددا
 لددددددئن ألبسدددددددت فيدددددددا المصددددددديبة طددددددديء
 كددددددددددذل  مددددددددددا ننفدددددددددد  نفقددددددددددد هالكدددددددددداً 
 سددقى الييددل غي ددًا وارت األرف رخصددا

 فجددددددددا  سددددددددبيل اهلل وان يددددددددر ال يددددددددرا  
 (1)دمددًا ضددحكت عنددا األحاديددل والددذكر

 تقددددوم مقددددام النصددددر إن فاتددددا النصددددرا 
را   مددن الضددرب واعتلاددت عليددا القنددا الس ددم 
را   إليدددددا الحفددددداظ المدددددرا والخلدددددق الدددددوع 

 وم الدددروع أو دوندددا الكفدددرا هدددو الكفدددر يددد
 مددن تحددت أخمصدد  الحرددرا  :وقددال ل ددا

 (2)فلددددددم ينصددددددرف إال وأكفانددددددا األجددددددرا 
 ل ددا الليددل إال وهددي مددن سددند  خضددرا 
 نجددددوم سددددماء خددددر  مددددن بين ددددا البدددددرا 
 ويبكدددي عليدددا الجدددود والبددد   والردددعرا 
 إلى المدوت حتدى استرد دا هدو والصدبرا 
ولكددددددنا كبددددددرًا أن يكددددددون بددددددا كب ددددددرا 
(3) 

 الحددددرب وهددددو ل ددددا جمددددرا وبزاتددددا نددددار 
 بدددددواتر ف دددددي اليدددددوم مدددددن بعددددددف باتدددددرا 
 يكددددددون أل ددددددواب النددددددد  أبدددددددًا نرددددددرا 
 ففددددي أ  فددددرع يوجددددد الددددورق النضددددرا 
 لع دددددد  بدددددا ممدددددا يحدددددب لدددددا الددددددهرا 
 لمدددددددا زالدددددددت األيدددددددام رددددددديمت ا اليددددددددرا 
 لمدددددددا عريدددددددت من دددددددا تمددددددديم وال بكدددددددرا 
 (4)يرددداركنا فدددي فقددددف البددددو والحضدددرا 

ن لددددم يكددددن في ددددا سددددحاب وال قطددددرا   وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .البيت ساقط من المررقية (1)

 .وهي رواية الديوان (...غدا غدو )في المررقية  (2)

 .(أن يقال با كبرا )في الديوان  (3)

 .البيت ساقط من المررقية (4)
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 وكيددددددددف احتمددددددددالي للسددددددددماء صددددددددنيعة
  و  في ال ر  من كان ياحمى با ال ر 

 مضددددى طدددداهر األ ددددواب لددددم تبددددق بقعددددة
 

 ب سددددددقائ ا قبددددددرًا وفددددددي لحدددددددف البحددددددرا 
 وييمدددددرا صدددددرف الددددددهر نائلدددددا اليمدددددرا 
 غدددددددا   ددددددو  إال ارددددددت ت أن ددددددا قبددددددرا 

 

 عليدددددددددددا سدددددددددددالم اهلل وقفدددددددددددًا فدددددددددددتنني
 

  لدددا عمدددرا رأيدددت الكدددريم الحدددر لدددي 
(1) 

 

كتبدت إلدى حضدر  ولدي ع ددف ابندا أميدر  ،ولما توفي أمير المسلمين رحمة اهلل عليا
السلطان المولدو  أطدال اهلل بقداءف  ،المقام العلي (...كتاب تعزية ) –أيدف اهلل  –المسلمين 

وعزمدددا كالعضدددب ال يافدددل وبيدددت مجددددف ال تخرمدددا  ،وحلمدددا كال ضدددب ال يسدددتزل (2) (...)
 :وفعل سعدف ال تمزجا الروائب ،النوائب

والصدال   .وأنفذ أحكام مدرادف فرادكر وحمدد ،أما بعد حمد هلل الذ  تعراف لعبادف فعارف
لدم وأعز من فاقدم   ،فان خدديم المقدام العلدي المستمسد  بعروتدا .على سيدنا محمد أكرم من وا

 .ؤاد مصددوعكتبدا مدن رندد  عدن روع مدروع وفد ،ابن ردريف ،المعتصم عند الردائد بحبوتا
والرزء الدذ  طاردت  ،للخطب الفادح ،وجر  فصار م  الدموع دموعاً  ،تقطا  فاستحال نجيعاً 

 ،وأن لددت لددا المدددام  ،والنعددي الددذ  اسددتكت بددا المسددام  .وفجدد  بددا اإلسددالم ،إليددا األحددالم
المقدد  المرحدوم أبدي عبدد  ،بوفا  موالنا المل  ال مام األوحد األرف  األمجد الرضي األسعد

للعدددل  فقددد كددان  .ونفعددا بمددا أوالف ،أكددرم اهلل م ددواف ،اهلل أميددر المددؤمنين وناصددر الدددين
يمدر .وللمل  تاجدًا وحسداماً  ،وللدين قواماً  ،إماماً  أو كدوبر فمدا كسدر   ،إن كدو ر فتاباد  فدي حم 

 ،هددذا وكددم مقددام هلل قامددا .أو كددورم فمددا البحددر واليمددام ،أو زوحددم فرضددو  ورددمام ،وقيصددر
فلطالمدا جاهدد  .وذكر بعدد ارجدا ،وكرب فرجا ،وغمر خاضا ،وصعب راضا ،أقاما وأود فيا

ويصدددل  ،يسددد ر لتندددام العيدددون .وأج دددد نفسدددا لنفيسدددا فدددي اجت دددادف ،فدددي اهلل حدددق ج دددادف
 ،سياسددة ردددا ل ددا حيددازم الحددزم .ويعددد للحاد ددات ولعلددا ال يكددون ،الحركددات ليتصددل السددكون

ما حماما وانقضدت أيامداإلى أ .ورياسة أعدا ل ا صبر أولي العزم  ،فم اددا طدودف الردامخ .ن حا
 ،كدد ن لددم يكددن لل ددد  جبينددا .وأصددبح خبددرًا يددذكر ومضددمرًا ال يظ ددر .وهددو  مجدددف البدداذ 

 .وللنصر أعالما ولألمر والن ي أقالما ،وللند  يمينا

                                      
 .3/274 :ينظر ررح الصولي لديوان أبي تمام (.علي  سالم اهلل)في الديوان  (1)

 .ول ذا يبدو االضطراب واضحًا في مقدمة الن  .ما بين القوسين سقط في نسختي المخطوط (2)
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فددي الصددخر لددو أن بكدداًء يرددفي ويددرد  (1)وأبقاهددا كددالوحي  ،أمددا ومددا ر ذخرهددا للفخددر
وقتددل مددا بين ددا الصددبر  ،وحردديت األحردداء جمددراً  ،ألسددبلت عليددا الدددموع حمددراً  ،فائددت مجددد

لقلندا ذهدب البد    ،وسدليل مجددف ،ولدوال حسدن الخلدف مدن بعددف لموالندا ولدي ع ددف .صبراً 
 .وغاف ماء الند  وأطفا مصباح ال د  ،وعطال السيف والقلم ،والكرم

ومدا  ،م ردرفا مدن كدرم خلفداوال انصر  .لكنا ما مات مجدف من أبقى م ل موالنا بعدف
وأجدزل  ،وال فقدد البددر إذ وجدد ضدياؤف وموالندا أحسدن اهلل عدزاءف ،عدم الورد وقد بقي مداؤف

وم ددل حلمددا ال  .ويكددف عددن أوصددابا ،فيتماسدد  فددي مصددابا يتددذكر فقددد النبددي  ،جددزاءف
 .وال يستخفا الوجل (2)يستزلا الوهل 

ذا كان الموت غايدة األحيداء فمدا الجدزع علدى فقيدد  ،ء إلدى البقداءونقلدة مدن الفندا ،وا 
واهلل  .حسددن الظددن بددالرؤوف الددرحيم ،أعدددا لرحلددا  ددم مضددى لسددبيلا وافدددًا علددى بدداب الكددريم

ويجعدل السدعد  ،وهدو سدبحانا يطيدل بقداءف .ويجعل األجدر إزاءف ،يجمل صبر المولى وعزاءف
   [البسيط] :وكتبت م  ذل  .وقاءف

 مدددا جدددلا خطدددب ك دددذا الحدددادل الجلدددل
 ن فجدد  اإلسدددالم فيددا ومدددنمصدداب مددد

 فدددان تكدددن طاردددت األحدددالم مدددن جدددزع
 يدددا حسددددر  الددددين والدددددنيا علدددى ملدددد 
 أصدددددابا مدددددن وراء الحجدددددب صدددددائبة
 وزاول الملددددددددد  دهدددددددددرًا  دددددددددم فارقدددددددددا
 تنصدددددل الجددددديش مندددددا حدددددين أسدددددلما
 فالصدددددددديد باكيددددددددة والخيددددددددل ردددددددداكية
 كددددم فددددي العروبددددة مددددن سددددرا لمعتبددددر
 مضدددددددددى لرحمدددددددددة مدددددددددوالف وأنزلدددددددددا

 مبتسدددددمكدددددم غمدددددر  خاضددددد ا وال يدددددر 

 فلدددددياقف حدددددق األسدددددى بددددداألدم  ال مدددددل 
 سددددددد ا المسدددددددام  مندددددددا هدددددددد  الجبدددددددل
 فليسدددددبق العدددددذر سدددددبق السددددديف للعدددددذل
ددددد  فددددي األجددددل  قددددد كددددان حسددددب ما لددددو ما
 إن المندددددددون ألرمدددددددى مدددددددن بندددددددي  عدددددددل
 وزال عندددددددددا وذا  الفخدددددددددر لدددددددددم يدددددددددزل
 ولددددددي  للمددددددوت مددددددن حددددددول وال حيددددددل
 والددددددرمح ذو وجددددددل والسدددددديف ذو خجددددددل

 إلدددى الوجدددد والمدددولى إلدددى الجدددذلصدددرنا 
 مددددددددددا قدمتددددددددددا يددددددددددداف أكددددددددددرم النددددددددددزل
 والمدددددوت يخطدددددر بدددددين البددددديف واألسدددددل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (.وحي)ينظر التا   .الكتابة :الوحي (1)

 (.وهل) التا  .الضعف أو الخوف :الوهل (2)
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 وصددددددعبة راضدددددد ا والحددددددزم معتصددددددم
 ومدددا عسدددى أن يامددددا القدددول فدددي ملددد 
 وال ازدهتدددا مندددىم يصدددبو الحلددديم ل ددددا

نمدددددا كدددددان   -والعليددددداء تحفظدددددا  –وا 
 سدددددقتا مدددددن ديدددددم الدددددرحمن مقصدددددفة
 فكدددم سدددقى للظبدددا والسدددمر مدددن غلدددل
 أصددبحت فينددا علددى حكددم الددرد  خبددراً 
 كدددددد ن وج دددددد  لددددددم يرددددددرق لندددددداظرف
 كدددددددد ن كفدددددددد  لددددددددم تبسددددددددط جمل ددددددددا

 ي عليددددد  ونفندددددى حسدددددر  وأسدددددىً نبكددددد
 

 والددددددرأ  يددددددنجح بددددددين القددددددول والعمدددددددل 
 مددددددا خدددددداب عددددددن كددددددرم يومددددددًا وال بطددددددل
 وال سددددددددددددبتا ذوات األعددددددددددددين النجددددددددددددل
 بالمكرمددددددات عددددددن اللددددددذات فددددددي ردددددديل
 تمدددددددددددها مرهبددددددددددات األدمدددددددددد  ال مددددددددددل
 (1)وكدددددم سدددددقى للعدددددال والمجدددددد والوجدددددل 

 كالضددديف أو كدددالطيف فدددي الم دددلفكندددت 
 كالبدر في السعد أو كالرم  فدي الحمدل
 يومدددددددددًا وال عرضدددددددددت للجدددددددددود والقبدددددددددل
 والددددددم  حيلدددددة مدددددن يعيدددددا عدددددن الحيدددددل

 

 

 

 

 والصدددبر أجمدددل لدددو يالقدددى السدددبيل لدددا
 كرمدددت يدددا وارل الملددد  والمجدددد الدددذ 

 سدددلام لمدددا قدددد جدددر  حكدددم القضددداء بدددا
 ومدددا بكدددى العدددين بعدددد ألرددديء نافع دددا
 وأندددددت أكدددددرم مدددددن يعدددددز  العدددددزاء لدددددا
ن مضدددى عنددد  مدددولى ال نظيدددر لدددا  وا 
 وفدددددددددي بقائددددددددد  ل سدددددددددالم تسدددددددددلية
ن غدددددددا مضددددددمرًا عنددددددا ف نددددددت لددددددا  وا 
 الزلدددددددت للملددددددد  واإلسدددددددالم تنصدددددددرف

 

 وأ  صددددددددددبر لقلددددددددددب غيددددددددددر محتمددددددددددل 
 منددددددا الخددددددالل فمددددددا فددددددي ن مددددددن خلددددددل

 ردددددديء مددددددن األردددددديا إلددددددى أجددددددل فكددددددل
نمدددددددددددا طلددددددددددددل المفقدددددددددددود كالطلددددددددددددل  وا 
 وأندددددددت أ بدددددددت عندددددددد ال دددددددول والوهدددددددل
 فقد مضى المصدطفى المختدار فدي الرسدل
 وفدددددي األواخدددددر مدددددا يسدددددلي عدددددن األول
 كالنعدددددددت كدددددددالعطف كالتوكيدددددددد كالبددددددددل
 (2)حتدددددددى تابلادددددددغ فيدددددددا غايدددددددة األمدددددددل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   [البسيط]     :وقلت في ر اء أبي رحما اهلل

 دع اليددددرور فمددددا للخلدددددد مددددن سدددددبب
 يددددددا بانيددددددًا لقصددددددور سددددددوف يترك ددددددا

 وال قددددددددددرار بدددددددددددار الل ددددددددددو واللعددددددددددب 
  لمددددددددن سدددددددديملك ا ق ددددددددرًا بددددددددال تعددددددددب

 

                                      
 .ورد البيت مضطربًا في المررقية (1)

 .923 :رعر أبي البقاء الرند  (2)
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 وطالبدددددددًا لضدددددددروب المدددددددال يحمل دددددددا
 وغدددددددددافاًل أبددددددددددًا عمدددددددددا يدددددددددراد بدددددددددا
 أمدددا تدددر  الددددهر ال يبقدددي علدددى أحدددد
 هددددو الحمددددام فكددددن منددددا علددددى حددددذر
 يا ابدن الردباب أفدق مدن سدكر خمرتدا
 ويددددا أخددددا الردددديب مدددداذا أنددددت منتظددددر

 ملوكددددددًا وال ملكدددددداً ال يتددددددر  الدددددددهر م
 ولددددددو نجددددددا منددددددا مخلددددددوق ج رتددددددا
 حقددددددددًا أحبتنددددددددا أود  أبددددددددو حسددددددددن
 هي دددددات هي دددددات ال مدددددين وال طمددددد 

 

 لمدددددددن سدددددددي خذها عفدددددددوًا بدددددددال طلدددددددب 
 أسددددددرفت فددددددي غلددددددواء اليددددددي ف تئددددددب
 أيدددن الملدددو  ومدددا صدددانوف فدددي الحجدددب
ف إن آو  ولددددددم يتدددددد  بويددددددح المسددددددوا

 كدددم مدددن فتدددًى فدددارق الددددنيا ولدددم يردددب
 خددذ فددي الرحيددل فقددد نوديددت مددن ك ددب
 وال يبددددددالي الددددددرد  بالجحفددددددل اللجددددددب
 لكدددان فددديمن نجدددا مدددن ذا الحمدددام أبدددي
 م ددددداًل بندددددا فعسدددددى هدددددذا مدددددن الكدددددذب
 زور اللسددددددان خددددددداع بالدددددددموع رابددددددي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمدددا كفدددى الددددهر مدددن فقدددد  لوالددددتي
 مدددا أصدددعب الفقدددد لألحبددداب يدددا أسدددفي
 أناددددى ذهبددددت ولددددم ترجدددد  فيددددا عجبددددي
 أنددددددى ذهبددددددت جميددددددل الددددددذكر طيبددددددا
 يدددا سددديدًا صدددار بطدددن األرف مسدددكنا
 لددددددم نلدددددد م التددددددرب إجددددددالاًل وتكرمددددددة
 وال بكينددددددا ونحددددددن الصددددددابرون دمدددددداً 
 مددددددددددوال  مددددددددددوال  آالفددددددددددًا مددددددددددردد 
دددر  بدددا  لدددم يبدددق بعدددد  لدددي رددديء أاسم

 

 حتددددى يضدددداعف لددددي غمددددًا بفقددددد أبددددي 
 مددددا أرددددد فددددراق المددددوت يددددا حددددر بدددديو 

 يدددا عجبدددي :للعددديش بعدددد  حتدددى قلدددت
 ذهددداب مدددن لدددم ياعمدددب  يومدددًا ولدددم يعدددب
 والتددددرب يوضدددد  فيددددا خددددال  الددددذهب
 إال لموضددددددددع ا مددددددددن خددددددددد  التددددددددرب
 إال لرددددددد  مددددددا نلقددددددى مددددددن الوصددددددب
 لدددددو أن دددددا دعدددددو  تردددددفي مدددددن الكدددددرب
 (1)فكيف بعدد  لدي فدي العديش مدن أرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتقصدر عدن ن مددار  النظدام والوجدا أن  ،وأما النسداء فتضديق فدي ن مسدال  الكدالم
وزهدر   ،فيقال في المرأ  أن ا كانت رمسدًا ف فلدت .يكنى عن ن جريًا على عاد  الصون ل ن

                                      
 .174 :ينظر رعر أبي البقاء الرند  .القصيد  ساقطة بكامل ا من المررقية (1)
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      :(1)كما قال أبو بكر الداني  .ونحو ذل  ،قد ذبلت
  [الطويل]     

 أبندددت ال دددد  جدددددت منعدددًا علدددى منعدددا
 المددوت جددر  الددريح مددن منبتيكمدداجددر  

 

 مضددى المرتضددى أصدداًل وأتبعتددا فرعددا 
 (2)فدددددداذوا  ريحاندددددددًا وكساددددددرف نبعدددددددا 

 

 

   [البسيط]   :وكما قال أبو الطيب في أخت سيف الدولة
 يدددا أخدددت خيدددر أ  يدددا بندددت خيدددر أب  
 أاجددددددددلا قدددددددددر  أن تاسددددددددمي مؤبنددددددددة

 

 كنايددددددة ب مددددددا عددددددن أكددددددرم النسددددددب  
 (3)ومدددن يصدددف  فقدددد سدددما  للعدددرب 

 

 

 :وأما قولا
 فددددان تكددددن خلقددددت أن ددددى فقددددد خلقددددت

 

 (4)كريمددة غيددر أن ددى العقددل والحسددب  
 

وأمددا قولددا فددي أم سدديف  .وذكددر العيددب عيددب ،ألنددا جعددل أنو ت ددا عيبدداً  ،فييددر جيددد
  [الوافر]         :الدولة

 ولدددددددو كدددددددان النسددددددداء كمدددددددن فقددددددددنا
 

 (5)لفضدددددلت النسددددداء علدددددى الرجدددددال  
 

وأسددوء منددا  .وقددد عيددب عليددا ذكددر جمال ددا ،مددا ال يخفددى ف ددو كمددا تددر  فددي عمومددا
 :قولا

 حصددددددان م دددددددل مدددددداء المدددددددزن فيدددددددا
 

 (6)كتدددددددوم السدددددددر صدددددددادقة المقدددددددال  
 

 .ك نا كانت بين ما أسرار ومواعد
                                      

وقدد ر دى سدقوط  .واحدد مدن أهدم ردعراء الدبالط االردبيلي أيدام حكدم بندي عبداد .هو أبو بكر محمد بدن عيسدى الدداني (1)
 :الميددرب ،1/991 :ترجمتددا فددي قالئددد العقيددان (.هددد429)وظددل وفيددًا  ل ددم حتددى وفاتددا سددنة  ،بقصددائد رائعددةدولددت م 

2/127. 

 .14 :جم  وتحقيق الدكتور محمد مجيد السعيد ،رعر ابن اللبانة الداني (2)

 .4/444 :البرقوقي ،ررح ديوان المتنبي (3)

 .البيت من قصيد  المتنبي في ال امش السابق (4)

 .3/442 :البرقوقي ،ررح ديوان المتنبي (5)

 .المصدر نفسا والقصيد  نفس ا (6)
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   [البسيط]      :ومما قلت في الباب قولي
 يددا فرقددة المددوت مددا أبقيددت لددي طمعددا

 قطفددددددت (...يددددددا زهددددددر  للعددددددال لمددددددا )
 ي  دددرا  ب ددداسدددل الددددموع التدددي تسدددق

 مددددن كددددل قلددددب صددددريح ال عددددزاء لددددا
 وكددددددل جفدددددددن جددددددريح كندددددددت نددددددداظرف
 نبكدددي علدددى عمدددر  الماضدددي وب جتدددا
 ل فددددددددددي لفقددددددددددد  آالفددددددددددًا مكددددددددددرر 
 ال تحسدددددب الصدددددبر سدددددلوانًا وتعزيدددددة
 وكيددددددف ينسددددددا  صددددددبا لددددددو يمتعددددددا
 يددددا رددددخ  مكرمددددة يددددا روح مرحمددددة
 دعيدددددت للمدددددأل األعلدددددى فسدددددرت لدددددا

 نفوسددددًا كمددددا ردددداء الفددددراق ل ددددا (...)
 يددددا غددددافاًل يسددددم  الددددذكر  ويبصددددرها
 أمددددددا ي ددددددول مددددددن األحبدددددداب فقدددددددهم
 مدددا م دددل نفسددد  رددديء لدددو نظدددرت لدددا

 

 ك ننددددددا لددددددم نبددددددت قبددددددل الفددددددراق معددددددا 
 (1)كدددالنجم غددداب سددددريعًا بعددددما طلعددددا 

 عددددددن القلددددددوب التددددددي قطاعت ددددددا قطعددددددا
 لدددو كدددان مدددن صدددخر  صدددماء ألنصددددعا
 لدددددوال رجددددداء خيدددددال منددددد  مدددددا هجعدددددا
 لددددددو أن ماضددددددي ع ددددددد بالبكددددددا رجعددددددا
 لدددددددددو أن ل فدددددددددي إذا كررتدددددددددا نفعدددددددددا
 فددددددال سددددددلو لمددددددن فددددددي قلبددددددا فجعددددددا
 بوج ددد  العددديش طدددول الددددهر مدددا قنعدددا
 جمعددددددت دينددددددًا ودنيددددددا قلمددددددا اجتمعددددددا
 ومدددا أجبدددت سدددو  الدددرحمن حدددين دعدددا
 (2)تمدددوت مدددن كمدددد إن لدددم تمدددت جزعدددا

 ك ندددددددا مدددددددا رأ  رددددددديئًا ومدددددددا سدددددددمعا
 والقدددوم مدددا صدددنعوا والدددبعف مدددا صدددنعا

 (3)سددر النددا  مددن فددي نفسددا خدددعاوأخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (.مطموسة)ما بين القوسين كلمة  (1)

 (.مطموسة)ما بين القوسين كلمة  (2)

وقدد ورد محل دا فدي المردرقية قصديد  ميداير   .943 :وهي في مجمدوع ردعرف .القصيد  بكامل ا ساقطة من المررقية (3)
  [البسيط] :ومما قلتا في الباب :والقصيد  هي .921 :  في ديواناألبي البقاء الرند
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 وأن دددددم  .وفتتدددددوا األعضدددداد ،أن ددددم صددددددعوا األكبدددداد :وأمددددا األطفدددددال فيقددددال فدددددي م
 كمدددددا  قدددددال  .(1)واألزهدددددار قطفدددددت فدددددي أكمام دددددا  ،كدددددانوا كاألهلدددددة خطفدددددت قبدددددل تمام دددددا

 [الوافر]         :(2)الت امي 
 كددددددم المنيددددددة فددددددي البريددددددة جددددددار ح

 بينددددددا ياددددددر  اإلنسددددددان في ددددددا ماخبددددددراً 
 يدددددا كوكبدددددًا مدددددا كدددددان أقصدددددر عمدددددرف

 مدددددددددا هدددددددددذف الددددددددددنيا بددددددددددار قدددددددددرار 
 حتدددددددى يادددددددر  خبدددددددرًا مدددددددن األخبدددددددار
 روكدددددددذا  عمدددددددر كواكدددددددب األسدددددددحا

 

 

 

 

                                                                                                                    

 هددددددددي المنيددددددددة ال تبقددددددددي علددددددددى برددددددددر
 وسددددددل مددددددن اسددددددت وت الدددددددنيا بزخرف ددددددا
 مددددن ذا الدددددذ  دامدددددت الددددددنيا لدددددا فقضدددددى
 أيددددددددن الملددددددددو  وأبندددددددداء الملددددددددو  ومددددددددا
 وأيدددددددددن مدددددددددا حجبدددددددددوف فدددددددددي مقاصدددددددددرهم
 دهدددددددت م مدددددددن صدددددددروف الددددددددهر داهيدددددددة
 إذا قضدددددددددددى اهلل أمدددددددددددرًا ال مدددددددددددرد لددددددددددددا
 ولكددددددددددددن  الصددددددددددددبا ميلددددددددددددوب بلوعتددددددددددددا
 واحسدددددددددددددرتا لفدددددددددددددراق ال عدددددددددددددزاء لدددددددددددددا
 يددددددددا نزهددددددددة كددددددددان في ددددددددا للمنددددددددى أمددددددددل
 مضدددددت مضدددددي الصدددددبا عندددددي وال عدددددوف
 ع ددددددددددد  ب لفتنددددددددددا واألندددددددددد  ينظمنددددددددددا
ين فددددددي خلددددددد  روحددددددين فددددددي جسددددددد سددددددرا
 حتدددددددى رمدددددددى البدددددددين رخصدددددددينا ففرقندددددددا
 يدددددددا ليتندددددددي عنددددددددما حدددددددما الحمدددددددام ل دددددددا
 فدددددان تكددددددن زهدددددر  مددددددن روضددددد ا قطفددددددت

ن تكدددددددددن در  مدددددددددن   سدددددددددلك ا خطفدددددددددتوا 
 يددددا قلددددب صددددبرًا علددددى مددددا قددددد فجعددددت بددددا
 ال تبددددددددد  فقدددددددددد حبيدددددددددب أندددددددددت تابعدددددددددا

 

 فكدددددددف عدددددددن عبدددددددرات الوجدددددددد واعتبدددددددر 
 هددددددل تددددددم صددددددفو ل ددددددا قددددددط بددددددال كدددددددر
 أوطددددددارف وهددددددو فددددددي أمددددددن مددددددن الييددددددر
 ردددددددددادوف مدددددددددن أ دددددددددر رددددددددددوف بددددددددداأل ر
 مددددددددن أوجددددددددا زاهددددددددر  كدددددددداألنجم الزهددددددددر
 أتدددددت علدددددي م فمدددددا أبقدددددت سدددددو  الخبدددددر
 فلدددددددددددي  للعبدددددددددددد كالتسدددددددددددليم للقددددددددددددر
ددددددبمر  والصددددددبر الردددددد  مرددددددتق مددددددن الص 
 ولوعدددددددة لدددددددم تددددددددع مندددددددي ولدددددددم تدددددددذر
 ونزهددددددددددة لل ددددددددددو  والسددددددددددم  والبصددددددددددر
 ومدددددددن يقدددددددوم مقدددددددام الردددددددم  والقمدددددددر
 بطيبددددددة العدددددديش نظددددددم السددددددل  بالدددددددرر
ر  كمددددددا تقابددددددل أهددددددل الخلددددددد فددددددي الس ددددددرا
 كمدددددددددا تفدددددددددرق بدددددددددين العدددددددددين والنظدددددددددر
 قاسدددددددددمت ا كبدددددددددد  قاسدددددددددمت ا عمدددددددددر 
 فقلمدددددددددددددا تامت دددددددددددددد  األيددددددددددددددام بددددددددددددددالزهر

 ر  بمددددددا يسددددددبي مددددددن الدددددددرفالدددددددهر أد
 فلسدددددددت فدددددددي دفددددددد  مقددددددددور  بمعتددددددددر
 إذا مضددددى الددددبعف فالبدددداقي علددددى األ ددددر

 

 

 ،وأما األطفال فيوصفون بما كانت تعطيا فدي م الفراسدة وتقتضديا فدي محاسدن م النجابدة)وردت العبار  في المررقية  (1)
 (....أن م كانوا كاألقمار خطفت قبل تمام ا :ويقال

 تنقددددددل بددددددين العددددددراق وفددددددار   .ردددددداعر عباسددددددي مردددددد ور .بددددددن محمددددددد الت ددددددامي هددددددو أبددددددو الحسددددددن علددددددي (2)
وفيددات  (.هددد141)فسدجن ومددات فددي سدجنا سددنة  .ألقددى الفدداطميون القدبف عليددا وهددو فدي طريقددا إلددى مصددر .والردام
 .3/399 :األعيان
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 وهددددددالل أيددددددام مضدددددددى لددددددم يسدددددددتدر
 عجددددل الخسددددوف عليددددا قبددددل تمامددددا
 واسدددددددددددتل مدددددددددددن أترابدددددددددددا ولداتدددددددددددا
 ولدددددد المعددددددزا  بعضددددددا فددددددتذا مضددددددى

 

 بددددددددرًا ولدددددددم يم دددددددل لوقدددددددت سدددددددرار 
 فمحدددددددددداف قبددددددددددل مظنددددددددددة األبددددددددددرار
 كالمقلددددددددة اسددددددددتلت مددددددددن األرددددددددفار
 (1)بعددددف الفتددددى فالكددددل فددددي اج ددددار

 

 

   [البسيط]       :ولي في ابن بعض م
 يدددا قلدددب صدددبرًا لمدددا تلقدددى ويدددا كبدددد 
 هددددددذا الحمددددددام قضدددددداء ال مددددددردا لددددددا
 مددا أصددعب الفقددد لألحبدداب يددا أسددفي

 رقدددددددددًا فرقددددددددت منددددددددا أحبتددددددددايدددددددا ف
 ويدددددددا هدددددددالاًل تخلدددددددت عندددددددا هالتدددددددا
 وغدددددددرا  غيدددددددرت بدددددددالموت ب جت دددددددا
 أودعتدددددا التدددددرب ميلوبدددددًا علددددديا فيدددددا

 

 فتنمدددددددا خلدددددددق اإلنسدددددددان فدددددددي كمبمدددددددد   
 وهكدددددذا الددددددهر ال يبقدددددي علدددددى أحدددددد
 ومدددددددا أمدددددددر  وأردددددددجى فرقدددددددة الولدددددددد
 ومددددا علددددى فرقددددة األحبدددداب مددددن جلددددد
 وصددددار موضددددعا كالصددددفر فددددي العدددددد

 (2) (هر في ددا ذا حسدددك نمددا كددان الددد)
 ل فددي وضددعت فددؤاد  فددي ال ددر  بيددد 

 

 

 

 

 

 

 

 أودعت دددددا ولدددددو أن الحدددددال تسدددددعدني
 بندددي لدددم يبدددق فيددد  الددددهر لدددي طمعددداً 
 حددددال الددددرد  بددددين رخصددددينا ففرقنددددا
 يددددددددا بائنددددددددًا زارت األحبدددددددداب تربتددددددددا
 ال تحسدددددبن انصدددددرافي عنددددد  تسدددددلية
 ال تسددد ل الصدددب م لدددي عدددن صدددبابتا

 

 ل ددددا قبددددرًا سددددو  كبددددد  لمددددا جعلددددت 
 (3)(ويددددا قطعددددة الكبددددد)يدددا قددددر  العددددين 

نمددددددا حددددددال بددددددين الددددددروح والجسددددددد  وا 
 وعدددددداد كددددددل حبيددددددب وهددددددو لددددددم يعددددددد
 اهلل يعلددددددم مددددددا خلادددددددت فددددددي خلددددددد 
 (4)إن لددم يددذب فددي غددد  وجدددًا فبعددد غددد

 

 

 

 

 

 

 
  [الطويل]    :(5)ولي في ابني أبي بكر نف  اهلل با 

                                      
 .19 :ررح وتحقيق علي نجيب عطو  :ديوان الت امي (1)

 (.ك نما الدهر في ا كان ذا حسد)لصحيح ولعل ا .هكذا ورد عجز البيت في األصل (2)

 (.يا قر  العين بل يا قطعة الكبد)ولعل الصحيح  .هكذا ورد عجز البيت في األصل (3)

 .177 :ينظر رعر أبي البقاء الرند  (4)

 .وأ بتناها من المررقية .القصيد  ساقطة كل ا من األصل (5)
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 أبدددددددا بكدددددددربانددددددديا أبدددددددا بكدددددددر بندددددددي 
 ذهبددددت ذهدددداب الصددددبر عنددددي مكرهدددداً 
 فدددددتن كندددددت نجمدددددًا راع مندددددا أفولدددددا
ن كندددت زهدددرًا جدددفا إذ أخلدددف الحيدددا  وا 
 فقدددددددددت  فقددددددددد المسددددددددت ام حبيبددددددددا
 وممدددا ردددجاني أن دفنتددد  فدددي ال دددر 
 محمددددددد مددددددا أرددددددجى فراقدددددد  لوعددددددة
 محمددددد فددددي قلبددددي محمددددد فددددي دمددددي
 سددد بكيا وجددددًا مدددا حييدددت فدددان أمدددت
 ومدددددا لدددددي ال أبكدددددي أسدددددًى وتوجعددددداً 

 عينددددددددي إذا أومددددددددا إلدددددددديا مودعدددددددداً ب
 وع دددددد  بدددددا ميتدددددًا كتم دددددال فضدددددة
 وع ددددد  بددددا حيددددا متددددى مددددا نظرتددددا
نمددددا  وع ددددد  بددددا يمرددددي أمددددامي وا 
 ولمددددددا نعدددددداف ليلددددددة السددددددبت للعددددددال
 وضدددددعت علدددددى قلبدددددي يدددددد  ت لمددددداً 
نمدددددا  وأجريدددددت دمعدددددًا دون عيندددددي وا 
 ولددددددو إننددددددي أنصددددددفت مددددددت  لموتددددددا
 ومدددا لوعدددة الخنسددداء ردددقت صددددارها

 قدددددد اذاب دددددا وال وجدددددد هندددددد واألسدددددى
نمدددددا  بددددد عظم مدددددن وجدددددد  عليدددددا وا 
نمدددددددددا  وسدددددددددلمت فيدددددددددا للقضددددددددداء وا 
 سددددددددالم عليددددددددا مددددددددا أمددددددددرا فراقددددددددا

 

 ومدددددداذا عسدددددددى ييندددددددي التعلدددددددل بالدددددددذكر 
 فددددددددوا أسددددددددفًا أالا لقدددددددداء إلددددددددى الحرددددددددر
 فمالددددددد  ال تبددددددددو مددددددد  األنجدددددددم الزهدددددددر
 فمالدددددددددد  ال تحيددددددددددا ودمعددددددددددي كددددددددددالقطر
 بكدددددى ل دددددو ا مدددددن غيدددددر صدددددد  وال هجدددددر

 صددددددر ولدددددو أن لدددددي أمدددددرًا دفنتددددد  فدددددي 
 محمدددددد مدددددا أدهدددددى مصددددداب  مدددددن أمدددددر
 لئن غاب عدن عيندي فمدا غداب عدن فكدر 
 فلددددددي  بييددددددب فيددددددا نظمددددددي وال ن ددددددر 
 علددددى ابددددن  مددددان لددددم يددددؤخر إلددددى عرددددر
 يقدددددول أبدددددي صدددددبرًا ومدددددن لدددددي بالصدددددبر
 يذهابددددددددددا وجددددددددددد  بدددددددددد دمعي الحمددددددددددر
 نظددددرت إلددددى العلددددق النفددددي  مددددن الددددددر
 فددددددؤاد  الددددددذ  يمرددددددي أمددددددامي وال أدر 

 الفجرنواغددددددددب بددددددددين  لددددددددم يطددددددددوقن بدددددددد
 فخيدددددل لدددددي أندددددي قبضدددددت علدددددى الجمدددددر
 نجيدددد  فددددؤاد  فددددي الدددددموع التددددي أاجددددر 
 فكنددددددا بحكددددددم الحددددددب ميتددددددين فددددددي قبددددددر
 وقددددت جيدددوب الصدددبر حزندددًا علدددى صدددخر
 فماتدددددت كمدددددا يدددددرو  غرامدددددًا علدددددى بردددددر
 رجعددددددت علددددددى حكددددددم الضددددددرور  للصددددددبر
 ياقابدددددددددل حكدددددددددم اهلل بالحمدددددددددد والردددددددددكر
 (1)ومددددا أوحددددش الدددددنيا بفقددددد أبددددي بكددددر 
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   [الكامل]  :(1)وألبي تمام من قصيد  ير ي في ا ابنين صييرين 
 هلل أيددددددددددددة لوعددددددددددددة ظلنددددددددددددا ب ددددددددددددا
 مجدددددددددد تددددددددد وب طارقدددددددددًا حتدددددددددى إذا
 نجمدددددددددان رددددددددداء اهلل أن ال يطلعدددددددددا
 إن الفجيعدددددددددة بالريددددددددداف نواضدددددددددراً 

 اربددددددداً لدددددددو ينسدددددددبان لكدددددددان هدددددددذا غ
 ل فدددددًا علدددددى تلددددد  الردددددواهد في مدددددا
 ليدددددددا سددددددكون ما حمددددددًى وصددددددباهما
 وألعقددددددددب الددددددددنجم المددددددددرذا بديمددددددددة
 إن ال دددددددددددددالل إذا رأيدددددددددددددت نمدددددددددددددوف

 

 تركدددددددددت بكيدددددددددات الددددددددددموع هدددددددددوامال 
 قلندددددددا أمدددددددام الددددددددهر أصدددددددبح راحدددددددال
 (2)إال ارتدددددددداد العدددددددين حتدددددددى يددددددد فال 

 ألجدددددددددلا من دددددددددا بالريددددددددداف ذوابدددددددددال
 للمكرمدددددددددات وكدددددددددان هدددددددددذا كددددددددداهال

 ى تكددددددون رددددددمائاللددددددو أم لددددددت حتدددددد
 حلمددددددددددًا وتلدددددددددد  األريحيددددددددددة نددددددددددائال
 (3)ولعدددددداد ذا  الطددددددل جددددددودًا هددددددامال 
 (4)أيقنددددددت أن سدددددديكون بدددددددرًا كددددددامال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من أهل عصرنا وقد ولدي  (5) (ابن مزاد )كقول  ،ومن الصعب اجتماع تعزية وت نئة
  [الطويل]    :ملكًا إ ر موت أبيا في مراكش

ن كندددددا لحسدددددن العدددددزا أهدددددالً  هنيئددددداً   وا 
 سدددددرور وحدددددزن كلندددددا خددددد ا من مدددددا
 وليددددددل مصدددددداب قدددددداد صددددددبح مسددددددر 
قبدددددددال دهدددددددر إ دددددددر إدبدددددددار آخدددددددر  وا 
 عجبددددت لددددذا  الجددددزء إذ رددددت رددددملا
 فدددان كدددان ذا  القسددددم أغمدددد صددددارماً 
ن كان أصدل المجدد والفخدر قدد ذو   وا 
ن كدددان كدددل األمدددر عندددا قدددد انقضدددى  وا 

 

 بملدد  الددذ  اسددتولى وهلدد  الددذ  والا  
 ب وردددد دس مددددا أمددددرا ومددددا أحددددالفصددددا

 فللدددددا مدددددا أدجدددددى لددددددينا ومدددددا أجدددددال
 أرانددا معددًا حاالهمددا الخصددب والمحددال
 زمدددان ل دددذا الجدددزء قدددد نظدددم الردددمال
دددلا مدددن ذا القسدددم آخدددر ال فدددالا   فقددد سا
 فقددد أيندد  الفددرع الددذ  أرددبا األصددال
 فقدددد بقدددي الدددبعف الدددذ  ورل الكدددال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .وأ بتناها من المررقية .ساقطة كل ا من األصل القصيد  (1)

 (....إال ارتداد الطرف)في الديوان  (2)

 .الك ير الرذاذ :المرذا  (3)

 3/334 :ينظر ررح الصولي .وهو خط  والتصحيح من الديوان (...إن ال الل الذ )في األصل  (4)

 .لم أع ر على ترجمتا (5)
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ي نا الوزير أبا بكر بن أخيل من أهل بلدنا وقد ولد لا ولدد  (1)ر وألبي بكر بن مجب
 [الطويل]     :(2) (إ ر موت آخر)غالم 

 تعدددزا عدددن النددددب الدددذ  كندددت تنددددب
 أال إن ألطدددددددددددداف اإللددددددددددددا خفيددددددددددددة
ن سدددددماء المجدددددد ترعدددددى نجوم دددددا  وا 
ددددددددددددة ن ينددددددددددددابي  المعدددددددددددداني لجما  وا 
 فقيدددددددددد  لدددددددددم تفقددددددددددف إال هني دددددددددة
 فددددددال تبتدددددد   هددددددذا بددددددذا  وبين ددددددا

 ابدددددن سدددددتيذوف النجابدددددة درهدددددا هدددددو
 ضددددددمان علينددددددا نيددددددل كددددددل فضدددددديلة
 كددددد ني بدددددا يمضدددددي البراعدددددة مقددددددماً 
 ويملدددددد  أعندددددداق المعدددددداني فينتقددددددي

 

 بوافدددددد  البردددددر  التدددددي كندددددت ترقدددددب 
 ولكدددددددن سدددددددرا الييدددددددب عندددددددا مييدددددددب
 فددددان غدددداب عن ددددا كوكددددب الح كوكددددب
 إذا غددداف من دددا مدددذنب فددداف مدددذنب
 وأعقبددددددددا مددددددددن رحمددددددددة اهلل معقددددددددب

 الحلددم مرغددب مددن األجددر مددا فيددا لددذ 
 وهددددددددددل تتخطدددددددددداف وأنددددددددددت لددددددددددا أب
 ولددددم ال يطيددددب الفددددرع واألصددددل طيددددب
 ويطعددددن فددددي صدددددر الكددددالم ويضددددرب
 ويعدددددرب عدددددن سدددددرا الملدددددو  فيعدددددرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ((القول على االعتذار))

   .وسوء االعتذار للذنب تذكار ،حسن االعتذار يوجب القبول عند األحرار
   [البسيط]        :وللبحتر 

 اقبدددددل معددددداذير مدددددن ي تيددددد  معتدددددذراً 
 فقدددددد أطاعددددد  مدددددن يرضدددددي  ظددددداهرف

 

 أبدددددددر  عندددددددد  فيمدددددددا قدددددددال أو فجدددددددرًا  
 (3)وقددددد أضددددل  مددددن يعصددددي  مسددددتتراً 

 

 

   [السري ]        :ولآلخر
 السددددددددديما عدددددددددن غيدددددددددر ذ  ناصدددددددددر    مدددددددا أحسدددددددن العفدددددددو مدددددددن القدددددددادر

 

                                      
وصفا صداحب نفدح الطيدب ب ندا كدان رداعر الميدرب فدي  .عبد الرحمن الف ر هو أبو بكر يحيى بن عبد الجليل بن  (1)

تددوفي  ،لدا أمدداديح ك يددر  فدي رجددال عصددرف .زماندا وأن ديددوان رددعرف يردتمل علددى أك ددر مدن تسددعة آالف وأربعمائددة بيددت
 .1/239 :ترجمتا في النفح (.هد499)بمراكش سنة 

 .العبار  بين القوسين زياد  من المررقية (2)

 .2/4424 :ان البحتر ديو  (3)
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 إن كنددددددددتا أذنبددددددددتا وال ذنددددددددب لددددددددي
 بحرمدددددددددددة الدددددددددددود الدددددددددددذ  بينندددددددددددا

 

 فمدددددددددا لدددددددددا غيدددددددددر  مدددددددددن غدددددددددافر   
 (1)ال تفسدددددددددددددددددددددد األول بددددددددددددددددددددداجخر  

 

 :ومن حسن ما في الباب قول أبي الحسن بن الحا  يستعطف أبا أمية عصام
  [الطويل]         

ر جاندددددددب  تقلاددددددد  ظدددددددل منددددددد  وأزوا
 وأصدددبح طرفدددًا مدددن رجددداء  مردددرعي
 رويدددًا فلددي قلبددي علددى الخطددب جامددد
 أعددددد نظددددرًا فددددي سددددالف الع ددددد أنددددا

 تعقدددددددب العتبدددددددى بعتدددددددب فان ددددددداوال 
 وأغلدددددددب ظندددددددي أن عندددددددد  غيرهدددددددا
 لدد  الخيددر هددل رأ  مددن الصددفح  ابددت

 

 وأحدددرز حظدددي فدددي رضدددا  األجاندددب 
 وأ  صددددددفاء لددددددم ترددددددبا األرددددددائب
 ولكدددددن علدددددى عتدددددب األحبدددددة ذائدددددب
 ألوكدددددددد ممدددددددا تقتضددددددديا المناسدددددددب
 محاسددددددن ا فددددددي أن تددددددتم العواقددددددب
مدددددددا تلددددددد  الظندددددددون الكدددددددواذب  ترجا
 بلددددي  وهدددل ع دددد مدددن السدددمح آيددد

 

 

 

 

 

 

 

 يحدددددددل ركدددددددابي أنندددددددي بددددددد  هدددددددائم
ن سددؤتني بالسددخط فددي غيددر معظددم  وا 

 

 وي ندددددي عندددددداني أنندددددي لدددددد  هايددددددب 
 (2)ف ددا أنددا مندد  اليددوم نحددو  هددارب 

 

 

   [الخفيف]    :ولبعض م يعتذر عن تر  الوداع
 صدددددددددني عددددددددن حددددددددالو  التردددددددديي 
 لددددددم يقددددددم إندددددد  ذا بوحرددددددة هددددددذا

 

 اجتندددددددددددددددابي مدددددددددددددددرار  التوديددددددددددددددد  
 (3)فرأيدددددت الصدددددواب تدددددر  الجميددددد  

 

 

   [الخفيف]      :وجخر يعتذر عن الخضاب
 مددددا خضددددبت المردددديب كرهددددًا لردددديء
 غيددددددر أنددددددي خردددددديت يطلددددددب منددددددي

 

 ال وال رغبددددددددددة الرددددددددددبيبة قصددددددددددد  
 (1)عقدددل رددديخ ولدددي  يوجدددد عندددد  

 

 

                                      
 .412 :ينظر ديوانا .األبيات لعلي بن الج م (1)

أحد أعيان مدينة لورقة األندلسدية فدي القدرن الخدام   .أبو الحسن جعفر بن إبراهيم بن أحمد المعروف بابن الحا  (2)
 .2/299 :والميرب ،2/124 :ترجمتا والقصيد  في القالئد .لا رعر ون ر ك ير ،ال جر 

 :تنظر اليتميدة .تان للراعر أبي بكر محمد بن أحمد بن حمدان المعروف بالخباز البلد  من رعراء المئة الرابعةالبي (3)
2/219. 
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   [الكامل]   :وللحارل بن هرام يعتذر عن الفرار يوم بدر
  ماهلل يعلددددددددددم مددددددددددا تركددددددددددت قتددددددددددال

 وعلمددددددددت أنددددددددي إن أقاتددددددددل واحددددددددداً 
 فصددددددددت عددددددن م واألحبددددددة دون ددددددم

 

 حتدددددى علدددددو فرسدددددي ب ردددددعر مزبدددددد 
 أاقتدددددل  وال يحدددددزن عددددددو  مرددددد د 
 (2)طمعددددًا ل ددددم بعقدددداب يددددوم مفسددددد 

 

 

 

 
 ((القول على العتاب))

 
طفاء لندار الحقدد ،ألنا استصالح للود ،العتاب ال يكون إال بين األحباب كمدا قدال  .وا 

   [البسيط]       : الخابزروز 
 إندددددي أعاتدددددب إخدددددواني وهدددددم  قتدددددي
 هدددددي الدددددذنوب إذا كرادددددفت ا درسدددددت

 

 هدددددذا وقدددددد تصدددددقل األسدددددياف أحياندددددا 
ال صددددرن أضددددعانا   (3)مددددن القلددددوب وا 

 

 

  [الطويل] :ولبعض م .ك ر  العتاب توحش ما بين األحباب :وكان يقال
 إذا مددددددا أتددددددى يومددددددًا أخددددددو  بزلددددددة
ن لدددم يكدددن بددددا مدددن العتدددب فلددديك  نوا 

 

 فوجدددددددا لدددددددا عدددددددذرًا وقابلدددددددا بالصدددددددفح 
 (4)بمقدددار مددا تعطددي الطعددام مددن الملددح 

 

 

 
   [الكامل]      :(5)ولسعيد بن حميد الكاتب 

 والددددددددددددهر يعددددددددددددل تدددددددددددار  ويميدددددددددددلا   أقلددددددددددل عتابدددددددددد  فالبقدددددددددداء قليددددددددددل
 

                                                                                                                    
 .لم أهتد لقائل البيتين (1)

 .1/492والنفح  ،49 :تحقيق عبد السالم هارون ،تنظر األبيات في البرصان والعرجان للجاحظ (2)

الردداعر العباسددي المتددوفى سددنة  .نصددر بددن أحمددد (الخبددز أرز )والصددحيح هددو  ،هكددذا ورد اسددم الردداعر فددي األصددل (3)
 .واألبيات في ديوانا الذ  نررف الريخ محمدد حسدين آل ياسدين منجمدًا فدي مجملدة المجمد  العلمدي العراقدي (.هد332)

 .411 (:م4771)المجلد ال اني واألربعين سنة  ،الجزء ال الل

 .لم أهتد لقائل البيتين (4)

تدوفي زمدن الخليفدة  .من أر ر كتاب الدواوين والرسائل االخوانيدة فدي القدرن ال الدل ال جدر  :يد بن حميد الكاتبسع (5)
 .1/14ينظر مرو  اذهب للمسعود   .العباسي المعتمد
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ددددددددددددت مددددددددددددد   ولكددددددددددددل نائبددددددددددددة ألما
 لددددم أبدددد  مددددن زمددددن ذممددددت صددددروفا
 والمنتمددددددون إلددددددى اإلخدددددداء جماعددددددة
 ولعددددددددل أحدددددددددال المنيددددددددة والددددددددرد 

 وودندددددددددددا وأرا  تكلدددددددددددف بالعتددددددددددداب
 ولعدددددددددددل أيدددددددددددام الحيدددددددددددا  قليلدددددددددددة

 

 ولكدددددددددددل حدددددددددددال أقبلدددددددددددت  تحويدددددددددددلا  
 إال بكيددددددددددت عليددددددددددا حددددددددددين يددددددددددزولا 
 إن حصدددددددددددلاوا أفنددددددددددداهم التحصددددددددددديل
 يومدددددددددًا ستصددددددددددع بينندددددددددا وتحدددددددددولا 
 صدددددداف  عليددددددا مددددددن الوفدددددداء دليدددددددلا 
 (1)فعددددددددالم يك ددددددددر عتبنددددددددا ويطددددددددولا 

 

 

 

 

 

  [الوافر]        :وجخر
 وكندددددددت أظدددددددن أن جبدددددددال رضدددددددو 
 ولكددددددددددن القلددددددددددوب ل ددددددددددا انقددددددددددالب

 

 تدددددددددددددددددددددزول وأن ود  ال يددددددددددددددددددددددزولا  
 (2)وأحدددددددددددوال ابدددددددددددن آدم ال تدددددددددددزولا 

 

 

 قصددد مدينددة  ،فددي قالئدددف: لمددا نكددب الددوزير أبددو محمددد ابددن القاسددم (الفددتح)قددال 
وتعلدل بخوفدا مدن  ،فانقبف عندا أبدو العبدا  بدن القاسدم .لكون بني القاسم ب ا (3) (سال)

   [البسيط]      :وكتب إليا ،لطانالس
 واحسدددددرتا لصدددددديق مدددددا لدددددا عدددددوف
 ألقددداف بدددالنف  ال بالجسدددم مدددن حدددذر

 

 مددن هددو   ال يلقددا  معتددرف :إن قلددت 
 لعلدددددددة  مدددددددا رأيدددددددت الحدددددددر ينقدددددددبف

 

 :ف جابا ب بيات من ا
 يددددددا مددددددن يعددددددز علينددددددا أن نعاتبددددددا
 نردددددددددت  اهلل واإلنصدددددددداف مكرمددددددددة
 هددددب  المددددزار لمعنددددى الريددددب مرتفعدددداً 
 أمدددددا لكدددددل نبيدددددا فدددددي العدددددال حيدددددل

 إال عتدددددددداب محددددددددب لددددددددي  يمددددددددتعف 
 فتدددددرفأمدددددا الوفددددداء بحسدددددن الع دددددد م

 مددددددا للددددددوداد بظ ددددددر الييددددددب يددددددنخفف
 تقضددددى الحقددددوق ب ددددا والمددددرء منقددددبف

 

 

 

 

 

 

                                      
 .2/411ينظر العمد   (1)

وروايدة صدددر  (،هدد 449)تدوفي سددنة  .كدان زاهدددًا حافظداً  .ردداعر أندلسدي ارتحدل إلددى المردرق :األبيدات ألبدي عطيدة (2)
 (.ولكن األمور ل ا اضطراب) 2/424ونفح الطيب  ،2/139البيت ال اني في قالئد العقيان 

اخددتط عبددد المددؤمن بددن علددي  .يحاذي ددا البحددر والن ددر .مدينددة ب قصددى الميددرب متوسددطة بددين الصددير والكبددر (:سددال) (3)
 .3/234جم البلدان مع .بين ا وبين مراكش عرر مراحل (الم دية)غربي ا مدينة سماها 
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 كددن كيددف رددئت ممددن دأبددي محافظددة
 وهمددددددةس لددددددم تضددددددق يومددددددًا بحاد ددددددة
 والحدددددددر حدددددددرا وصدددددددن  اهلل منتظدددددددر

 

 علددددددى الددددددذمام وع ددددددد لددددددي  ينددددددتقف
 إن الكدددددددريم علدددددددى العدددددددالت يندددددددت ف
 (1)والدددذكر يبقدددى وعمدددر المدددرء منقدددرف 

 

 
  [الطويل]      :لبعض م (الحبيبي)وكتب 

 أال أبليدددددددددا عندددددددددي فالندددددددددًا تحيدددددددددة
 كنددددت طالبدددداً  لي ندددد  قددددد أانسدددديت مددددا

 ووطادددددن لمدددددا ترضددددداف نفسددددد  إنندددددي
 وكددددن فددددي أمددددان مددددن عتددددابي فتنمددددا

 

 وقدددددوال لدددددا قدددددول امدددددرل غيدددددر حاقدددددد 
 لك ددددر  مددددا طولددددت لددددي فددددي المواعددددد
 رضددددددددديت ببددددددددد   عدددددددددد  للرددددددددددائد
 (2)يعاتددب مددن فددي عتبددا بعددف فائددد 

 

 

 

 

 
 ((القول على الذم وال جاء))

 
دخلدت  :(3)قدال أبدو العينداء  .مدن اللئديملكن ربما رفي الكدريم  ،الذم من اسما ذميم
إن  :يا أميدر المدؤمنين :فقلت ،يا أبا العيناء بليني أن في  رراً  :على المتوكل يومًا فقال لي

كددان الرددر ذكددر المحسددن بتحسددانا والمسدديء بتسددائتا فقددد زكددى الددا تعددالى وذم فقددال فددي 
  مَََّؤ ٍ  ليََْْيتؤ ن مُتتدَؤ   أَميؤي       مَشَّؤ    ِنََميؤي      هَمَّؤ      :وقال فدي الدذم  (4)ن ع مم ال عمب دا   :التزكية

ن كددان الرددر كفعددل العقددرب تلسددب  ،(5) فقددد صددان اهلل  .السددني والدددني بطبدد  ال تميددز (1)وا 
 .عبد  عن ذل 

                                      
 .2/397الحكاية والقصيد  في قالئد العقيان للفتح بن خاقان  (1)

 .ا أحمدد بدن المبدار  الحبيبدي وكدان معاصدرًا لعبدد الدرحمن الناصدرهنا  رخصان عرفا ب ذا اللقب فدي األنددل  وهمد (2)
ينظدر نفدح  .وبرر بن حبيب بن دحون الحبيبي وعاش في قرطبة أيدام حكدم األمدويين ايضدا ،1/421ينظر نفح الطيب 

 .على أني لم أع ر على ما يؤكد نسبة األبيات أل  من ما .2/421الطيب 

 :ينظدر طبقدات الردعراء .لدا أخبدار مد  المتوكدل العباسدي .القرن ال الل ال جدر  راعر هجاء ماجن من :أبو العيناء (3)
141. 

 .11 :اجية (، )سور   (4)

 .44 :اجية ،سور   القلم (5)
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 :  قداللقدد باليدت فدي السدب فمدا كدان الدذنب :وذكر لا رجل فبالغ في سدبا فقيدل لدا
 ،أك در المددح زور :وقدال بعضد م .ن ا بد قبح مدن وج داس لتا حاجة أقل من قدرف فردني ع

ذا لددم يسددلم مددن هفددوات ال ندداء فكيددف مددن تبعددات ال جدداء .والددذم كلددا فجددور وقددد أحسددن  .وا 
   [متقارب]      :(2)الرصافي في قولا 

 عفدددددددددا اهلل عندددددددددي فدددددددددتني امدددددددددرؤ
 علدددددددى أن عندددددددد  لمدددددددن سددددددداءني
 ولدددددددو كندددددددت أرمدددددددي بدددددددا مسدددددددلماً 

 

 أتيدددددددددددت الصددددددددددديانة مدددددددددددن باب دددددددددددا 
 غصددددددددددددددددت بنردددددددددددددددداب ا كنددددددددددددددددائن

 (3)لكددددددددان السدددددددد يلي أولددددددددى ب دددددددددا 
 

 

 

قيدل  .ومذهب م في ذلد  التقصدير .تعريف وتصريح وتحقير :وضروب ال جاء  ال ة
ر في ال جاء   قال (البن الزبعر )  .يكفي من القالد  ما أحاط بالعنق :لم تقصا

 
:اب بد ن قدالف جد ،ابن ابدي داود بتسدعين بيتداً  (4)وهجا محمد بن عبد المل  الزيات 

   [السري ]         
 أحسدددددن مدددددن تسدددددعين بيتدددددًا سدددددد 
 مدددددددا أحدددددددو  الملددددددد  إلدددددددى مطدددددددر 

 

 جمعددددددددددد  معنددددددددددداهن فدددددددددددي بيدددددددددددت 
 (5)تيسدددددددددل عندددددددددا وضدددددددددر الزيدددددددددت

 

 

                                                                                                                    
 (.لسب)ينظر التا   .تلد  :تلسب (1)

ابن رومدي لقب ب (،هد492)توفي سنة  ،راعر غرناطة في القرن الساد  ال جر  ،هو أبو عبد اهلل محمد بن غالب (2)
 .2/312ينظر الميرب  .األندل  لحسن اختراعا وتوليدف

وهددو هنددا ي جددو أبددا القاسددم السدد يلي صدداحب كتدداب  42 :تحقيددق الدددكتور إحسددان عبددا  ،ديددوان الرصددافي البلنسددي (3)
 .3/124ينظر نفح الطيب  (،الروف اجنف)

ولدد فدي بيدداد سدنة  ،جددف كدان يتداجر بالزيدت اردت ر بدابن الزيدات الن .هو محمد بن عبد المل  بدن ابدان بدن حمدز  (4)
عمل وزيدرًا للمعتصدم ومدن  دم البندا الوا دق مدن  .ونر  يحب األدب حتى برع في الرعر والن ر واللية والنحو (،هد493)

وقد عاش مد  طويلة مدن عمدرف معاديدًا البدن أبدي داود الدذ  تدولى القضداء لكدال الخليفتدين وكدان بين مدا تحاسدد  .بعدف
مدرو   ،2/92ينظدر وفيدات األعيدان  (.هدد233)مات ابدن الزيدات ميتدة ردنيعة عدام  .وت ا  بالرعر ك يرًا جداً وتباغف 
 .1/37الذهب 

أن ابن خلكان ينسدب هدذف األبيدات لعلدي بدن  :أورد محقق ديوان علي بن الج م مالحظة حول هذف األبيات جاء في ا (5)
وهي في ديوان ابن الزيات منسوبة لراعر يقال لا أبدو سدعيد  .ودفي حين ينسب ا صاحب األغاني البن أبي دا ،الج م

 .93 :واألبيات في ديوان على بن الج م ،الييري
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 طلعة كطلعة النح  ،فالن عصار  لؤم في قرار  رؤم :ومن األلفاظ في الباب
أو  ،وفج   رقيبك نا فرقة حبيب  ،وجا كمواج ة النعي والكسوف الكلي ،ونكاية النك 
ل   من مل  فألن معجب بنفسا  ،هو أ قل من األمانة وأقبح من الخيانة .أو إنذار ب ل  ،خم

ك ن  .قد غراتا الم لة وأبطرتا النعمة وأسكرتا النخو  وأعمتا الر و  ،غالط في حسا
 وقارون وكيل  ،كسر  حامل غاريتا

وقبف على  ،انتعل الفرقدينو  ،وك نا امتطى السماكين .وبلقي  إحد  داياتا ،نفقتا
 .واستعبد ال قلين ،النيرين ومل  الخافقين

  [مخل  البسيط]    :ومن خبيل ال جاء قول بعض م
 أبدددددددددددددوف يدددددددددددددؤتى وأمدددددددددددددا أبدددددددددددددداً 
 هددددددددددددذا الددددددددددددذ  بدددددددددددددلت أبوتددددددددددددا

 

 تدددددددد تي عليددددددددا بالسددددددددحق تفتخددددددددر 
 (1)أبددددددددددوف أن ددددددددددى وأمددددددددددا ذكددددددددددر 

 

 

   [البسيط]         :آخر
 ملدددوال الخياندددة مدددن عمدددرو لقلدددت لكددد

 
 

 هدددددو األماندددددة ممدددددا فيدددددا مدددددن  قدددددل 
 

  

 
 هددددو الطويددددل وفددددي معروفددددا قصددددر

 

  
 (2)ك ندددددا ليدددددل مرددددديوف بدددددال أمدددددل 

 

   [السري ]         :آخر
 رددددددددددددددعر الفالنددددددددددددددي وحاردددددددددددددداكم
 يصددددددددديبا القدددددددددولنج فدددددددددي نظمدددددددددا

 

 ال خيدددددددددددددددر فيدددددددددددددددا ال وال فيدددددددددددددددا 
 (3)فيخددددددددر  الخددددددددرء علددددددددى فيددددددددا 

 

 

  [مجزوء الرجز]        :آخر
 بلةواهددددددددددددددًا ل ددددددددددددددا مددددددددددددددن سدددددددددددددد

 ك ن ددددددددددددددددددددددددددددددددددا هيددددددددددددددددددددددددددددددددددزور 
 

 مددددددددددددددا تحت ددددددددددددددا غيددددددددددددددر بملمددددددددددددددا   
 (4)قددددددددددددددددد طرحددددددددددددددددت بمزبلددددددددددددددددة 

 

 

                                      
 .لم أهتد لقائل البيتين (1)

 .لم أهتد لقائل البيتين (2)

 .لم أهتد لقائل البيتين (3)

 .لم أهتد لقائل البيتين (4)
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  [الطويل]       :وجخر في أخيا
 أبددددددددددو  أب حددددددددددرا وأمدددددددددد  م لددددددددددا
 فددددال يعجددددبن النددددا  مندددد  ومن مددددا

 

 وقدددددددد يلدددددددد الحدددددددران غيدددددددر نجيدددددددب 
 (1)فمددددا خبددددل مددددن فضددددة بعجيددددب 

 

 

   [السري ]         :آخر]]
 ولدددددددددددددي أ  كاألصدددددددددددددب  الزائدددددددددددددد 

 هدددددددددم  وفدددددددددي بعددددددددددف فدددددددددي قربدددددددددا
 

 مضدددددددددددددر  فيدددددددددددددا بدددددددددددددال فائدددددددددددددد  
 (2)غدددددددم  فدددددددال بدددددددد مدددددددن الواحدددددددد  

 

 

 [متقارب]        :والبن عمار
 أيدددددددا فددددددددار  الخيددددددددل يددددددددا زيدددددددددها
 تخيرت دددددددددا مدددددددددن بندددددددددات ال جدددددددددان

 

 فجددددددددداءت بكدددددددددل قصدددددددددير العدددددددددذار
 قصددددددددددددددددار القدددددددددددددددددود ولكددددددددددددددددن م
 وتددددددددددزعم أندددددددددد  ت ددددددددددو  النسدددددددددداء
 أتدددددددددددذكر أيامندددددددددددا فدددددددددددي الصدددددددددددبا
 أعددددددددانق مندددددددد  القضدددددددديب القددددددددويم

 قندددددددددد  مندددددددددد  بدددددددددددون الحددددددددددرام وأ
 

 حميدددددددت الحمدددددددى وأبحدددددددت العيددددددداال 
 رميكيددددددددددة مددددددددددا تسدددددددددداو  عقدددددددددداال

 

 لئددددددددديم النجدددددددددارين عمدددددددددًا وخددددددددداال
 أقددددددددداموا علي دددددددددا قروندددددددددًا طدددددددددواال
 وقدددددددددد ع ددددددددددت  ت دددددددددو  الرجددددددددداال
 وقدددددددد كندددددددت تلمدددددددح مندددددددي هدددددددالال
 وأررددددددددف مددددددددن فيدددددددد  عددددددددذبًا زاالال
 (3)فتددددددددد بى وتقسدددددددددم أن ال حدددددددددالال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

فقصددد ميافددارقين  .كددان ابددن المفضددل بددارع األدب مردد ورًا بددا :لا بعضدد م قددالوحددد
فعلدم بدا  .ودخل البلد في أطمار فنزل في غير منزل م لا .في طريقا (4) (...فسلبتا بنو )

إن هنددا أبددا الطيددب  :يددا سدديدنا :فجدداءوف بكسددو  فدد بى أن يقبل ددا فقددالوا ،قددوم مددن أهددل األدب
وعزمدوا عليدا فسدار  ،و اجتمعدت بدا فدتن لدا مكاندًا عندد السدلطانوأنتما عراقيان فل ،المتنبي
فلمدا  .ولدم يلتفدت إلدى ابدن المفضدل ،فلما دخلوا عليا وسلموا لم يزد على رد السدالم .مع م

                                      
 .291/  2ن ايددة األرب  ،4/472بدن الحدارل فدي ديدوان المعداني ينسدب البيتدان لحسدان بدن  ابدت ي جدو أبدا سدفيان  (1)

 .ونسب ما صاحب حماسة الظرفاء لخالد بن صفوان .غير أني لم أجدهما في ديوانا

 .لم أهتد لقائل البيتين (2)

 .274 :ينظر محمد بن عمار (3)

 .( ما بين القوسين كلمة مطموسة4)
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       :رأ  ابن المفضل ذل  منا تم ل بقول جرير
 [الوافر]   

 فتندددددددد  لددددددددو لقيددددددددت عبيددددددددد تدددددددديم
 

 أي ددددددددددم العبيدددددددددددا   :وتيمددددددددددًا قلددددددددددت 
 

 فقدددددددال ابدددددددن  ،مدددددددا أحيدددددددل هدددددددؤالء المدددددددرقعين :تنبدددددددي رأسدددددددا وقدددددددالفرفددددددد  الم
  [الطويل]           :المفضل

ن رقاعددددت فددددي أرف غربددددة  لعمددددر  وا 
 فمدددددا أندددددا إال السددددديف ي كدددددل غمددددددف

 

  يددددددابي إن ضدددددداقت علدددددديا الماكددددددلا  
 لددددا حليددددة عددددن نفسددددا وهددددو عاطددددل

 

 

  [الطويل]    :فقال  انية .وسكت ،ف ضرب المتنبي عنا
 دون قيمتدددا الفلددد ا لدددئن كدددان  دددوبي 

 ف وبددددد  بددددددر تحدددددت أندددددوارف الددددددجى
 

 فلددي فيددا نفدد  دون قيمت ددا األندد ا  
 و دددوبي ليدددل تحدددت أطمدددارف الردددم 

 

 

 :من القائل منكم   : م قال
 أندددددددددددا فدددددددددددي أمدددددددددددة تددددددددددددارك ا اهلل 

 

 غريددددددددددب كصددددددددددالح فددددددددددي  مددددددددددود 
 

 :أي من أن يقال لا  
 إنمددددددددددددا أنددددددددددددت بيننددددددددددددا كظددددددددددددالم

 

ددددد س فدددددي سدددددعود   فدددددي ضدددددياء وأنحا
 

فقدام وصدافحا واعتدذر  .نعدم :نرددت  اهلل أندت ابدن المفضدل   قدال :لا المتنبي فقال
 (1)[ [وعراف السلطان بمكانا .لا

يدا أميدر  :وقدالوا .ورو  أن بني العجالن ركو النجاري إلدى عمدر بدن الخطداب 
 [الطويل]      :فقال .المؤمنين إنا هجانا

 إذا اهلل عددددددداد  أهدددددددل لدددددددؤم ورقدددددددة
 

 رهددط ابددن مقبددل فعدداد  بنددي العجددالن 
 

  :فقد قال :قالوا .إن اهلل ال يعاد  مسلماً  :فقال

                                      
  .( ما بين القوسين ساقط كلا من األصل1)
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 قابيالدددددددددددددددة ال ييددددددددددددددددرون بذمدددددددددددددددة
 

 وال يظلمددددددون النددددددا  حبددددددة خددددددردل 
 

 :فقد قال :قالوا .وددت أن آل الخطاب كذل  :قال
 وال يدددددددددددردون المددددددددددداء إال عردددددددددددية

 

 إذا صددددددر الدددددورااد عدددددن كدددددل من دددددل 
 

 :فقد قال :افقالو  .ذل  أمن  للماء وأقل للزحام :قال
 تعدددداف الكددددالب الضدددداريات لحددددوم م

 

 وت كددل مددن كعددب ابددن عددوف ون رددل 
 

 :فقد قال :قالوا .كفى ضياعًا من ت كل لحما السباع :قال
 ومددددددا سددددددمي العجددددددالن إال لقددددددول م

 

 خدذ العقدب وأحلددب أي دا العبدد وأعجددل 
 

لكنددا درء الحدددود  ،أعلددم بمددا فددي الرددعر وكددان عمددر  .سدديد القددوم خددادم م :قددال
 .(1)للرب ات 

 
 ((القول على الوصف))

 
ويم لدا للخيدال بمدا  .ذكر الريء كما يصورف في النف  ك يئتا فدي الحد  :الوصف

وأك در مدا يقد  ذلد  ]وعليدا مددار الردعر إال لقليدل  ،لا من ال يئات واألركال وهو باب جليل
 [ (2) حَدَّى عَ دَ كَ لْتُ تجُونن الْقَ يي نوَالْقَمَ َ قَ َّرتنَ هُ مَََ  نلَ   :كقولا تعالى .بالتربيا والتم يل

(3). 
وروائد  التردبي ات  ،فدي هدذا البداب مدا اسدتجدتا مدن بددائ  الصدفات (4) (أذكر)وأنا 

 .في أنواع الموصوفات

                                      
 .4/42تنظر الحكاية في العمد   (1)

 .37 :اجية ،سور  ي  (2)

 .ما بين القوسين الكبيرين ساقط من األصل (3)

 (....أورد)أنا  :في المررقية (4)
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فمن أحسن ما قيل في وصف الليدل وابتدائدا وانت ائدا ومدا يتعلدق بدذل  أبدو إسدحاق 
  [الطويل]        :الخفاجي

 اليددددددراب جناحدددددداوليددددددل كمددددددا مدددددددا 
 بددا مددن ومدديف البددرق والجددو لمحددة
 سددددريت بددددا أحييددددا ال حيددددة السددددر 
 وفدددي مصدددطلى اجفددداق جمدددرا كواكدددب

 

 وسدددددال علدددددى وجدددددا السدددددجل مدددددداد 
 رددددددددددرار ترامددددددددددى واليمددددددددددام زندددددددددداد
 تمدددددددوت وال ميدددددددت الصدددددددباح يعددددددداد
 (1)علي دددا مدددن البحدددر المطدددل رمددداد 

 

 

 

 

  [الوافر]      :أخذ أولا من قول البحتر 
 لقدددددد سدددددريت مددددد  الكواكدددددب راكبددددداً و 

 والليددددددل فددددددي لددددددون اليددددددراب ك نددددددا
 حتدددددى تبدددددد  الفجدددددر فدددددي جنباتددددددا

 

 (2)أعجازهددددددددا بعزيمددددددددة كالكواكددددددددب  
ن لدددم ينعدددب   (3)هدددو فدددي حلوكتدددا وا 
 (4)كالماء يطلد  مدن خدالل الصدحلب 

 

 

 

  [الوافر]       :أبو بكر الداني
 ولدددددددددددرب ربدددددددددددة حاندددددددددددة نب ت دددددددددددا

 

 (5)ا والفجدددر لؤلدددؤ طلدددة قدددد رضرضددد 
 

 

 وقدددد انطفدددت ندددار القدددر  وبقدددى علدددى
 والليددددددل قددددددد سدددددددا  وألحددددددم  وبددددددا

 

 مسددد  الددددجى مدددذرور كدددافور اليضدددا 
 (6)والفجددر يرسددل فيدددا خيطددًا أبيضدددا 

 

 

  [مجزوء الرجز]    :وفي طولا لسعيد بن حميد الكاتب
 يدددددددددددددا ليدددددددددددددل بدددددددددددددل يدددددددددددددا أبددددددددددددددا 
 يددددددددددا ليددددددددددل لددددددددددو تلقددددددددددى الددددددددددذ 

 أندددددددددددددددددددددائم عنددددددددددددددددددددد  غددددددددددددددددددددددا  
  ألقدددددددددددددددددددى ب دددددددددددددددددددا أو أجددددددددددددددددددددا 

 

                                      
كدان فناندًا  .من رعراء الطبقة األولدى فدي األدب األندلسدي ،هو أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة األندلسي :ابن خفاجة (1)

 .432 :ينظر ديوانا بتحقيق السيد غاز  (.هد433)توفي سنة  ،بدي وصافًا من الطراز ال

 (.ولقد أبيت م  الكواكب)في الديوان  (2)

ن لم ينيب)ورد العجز في النسختين  (3)  .والتصحيح من الديوان (هو في حلكوتا وا 

 .4/92ديوان البحتر   (4)

 (....والجو لؤلؤ لدلا)في الديوان  (5)

 .12 :رعر أبي اللبانة (6)
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ددددددددددددددددددر مددددددددددددددددددن طولدددددددددددددددددد  أو  قصا
 أرددددددددددددددددددددكو إلددددددددددددددددددددى ظالمددددددددددددددددددددة

 لي ددددددددددددددددددددا ندددددددددددددددددددداظرس وقددددددددددددددددددددفس ع
 

 أضدددددددددددددددددعف منددددددددددددددددد  الجلددددددددددددددددددا  
 تردددددددددددددددددكو الدددددددددددددددددذ  ال تجددددددددددددددددددا 
 (1)وقددددددددددددددفس عليددددددددددددددا السدددددددددددددد دا 

 

 

ا     [مجزوء الرجز]      :ولي في ممن ز ع 
 أطددددددددددددددددددددال ليلدددددددددددددددددددددي الكمددددددددددددددددددددددا 
 ومددددددددددددددددا أظددددددددددددددددن أنددددددددددددددددا للددددددددددددددددد
 يدددددددددددددا نائمدددددددددددددًا عدددددددددددددن لدددددددددددددوعتي
 أرقدددددددددددددددددددددد هنيئدددددددددددددددددددددًا إنندددددددددددددددددددددي
 جددددددددددددددددددددددددددددددوانح ال تنطفددددددددددددددددددددددددددددددي
 وكبددددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددددي كبددددددددددددددددددددددد 

 تسددددددددددددددددددل عددددددددددددددددددن جلددددددددددددددددددد  وال
 

 فالدددددددددددددددددددهر ليددددددددددددددددددل سددددددددددددددددددرمدا  
 ددددددددددددددددددددديلة ال جددددددددددددددددددددر غدددددددددددددددددددددا 
 عوفيدددددددددددددددددددت ممدددددددددددددددددددا أجددددددددددددددددددددا 
 ال أسدددددددددددددددددددددددددددددتطي  أرقددددددددددددددددددددددددددددددا 
 وأدمدددددددددددددددددددددددددددددددددد  تطددددددددددددددددددددددددددددددددددراد
 ل فدددددددددددددددددددي وأيدددددددددددددددددددن الكبددددددددددددددددددددا 
 (2)واهلل مددددددددددددددددا لددددددددددددددددي جلدددددددددددددددددا 

 

 

 

 

 

 

 

  [الرجز]    :(3)وفي قصيد  إبراهيم بن العبا  
 وليلددددددددددددة مددددددددددددن الليددددددددددددالي اليددددددددددددرا 

 

 قابلت في ا بدرها ببدر  
 

 يدددددددددر ردددددددددفق وفجدددددددددرلدددددددددم تددددددددد  غ
 

 (4)حتدددى نقضدددت وهدددي بكدددر الددددهر  
 

   [البسيط]       :وللحاتمي
 كعدددارف البدددرق فدددي جدددنح الددددجى برقدددا  يدددددا رب ليدددددل سدددددرور خلتدددددا ق صدددددرماً 

 

                                      
 .2/427األبيات ال ال ة األولى في العمد   (1)

 .174 :رعر أبي البقاء الرند  (2)

أخدذ األدب والعلدم مدن أكدابر علمداء عصدر المد مون  (،هدد491)ولدد سدنة  ،هو إبراهيم بن العبا  بن محمد الصدولي (3)
حتددى توفدداف اهلل تعددالى فددي زمددن عمددل كاتبددًا للدددواوين  .مبكددروتفتحددت موهبتددا فددي الرددعر والكتابددة منددذ ع ددد  .العباسددي

 .1/23مرو  الذهب  ،431 :الورقة ،4/411تنظر ترجمتا في معجم األدباء  (.هد213)الخليفة العباسي المتوكل سنة 

 .الطرائف األدبية)منرور ضمن كتاب  .ديوان الصولي بتحقيق عبد العزيز الميمني (4)
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 قددددددددددد كددددددددددان يع ددددددددددر أوالف بدددددددددداخرف
 ك نمدددددددا طرفددددددداف طدددددددرف اتفدددددددق الدددددددد

 

 وكددددددداد يسدددددددبق مندددددددا فجدددددددرف الردددددددفقا 
 (1)ددددجفنان مندددا علدددى األطدددراف وافترقدددا

 

   [السري ]         :ولي
 وليدددددددل وصدددددددل عدددددددنا عدددددددن هددددددداجر
 اسددددددددددتوفز الدددددددددددهر بددددددددددا غالطدددددددددداً 

 

 أقصددددددددددر مددددددددددن تلفددددددددددت الندددددددددداظر 
 (2)فدددددددددددددددددددد دغم األول بدددددددددددددددددددداجخر 

 

 

 

                                      
مدن أرد ر  .عرف بالت ليف األدبي والنقدد  ،لقرن الراب  المقلينأحد رعراء ا ،محمد بن الحسن بن المظفر :الحاتمي (1)

 .ترجمتا واألبيات في معجم األدباء وزهر اجداب (.هد399)توفي سنة  (،حلية المحاضر )مؤلفاتا 

 .944 :رعر أبي البقاء الرند  (2)
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أبدو القاسدم  .ومن حسن ما قيل في وصدف البددر وال دالل والنجدوم ومدا يتعلدق بدذل 
   :من قصيد  لا اخترت من ا هذف األبيات .بن هانا األندلسي

  [الطويل]         
فددددددددددا  أليلتنددددددددددا إذ أرسددددددددددلت واردًا وج 
 وبددات لنددا سدداق يصددول علددى الدددجى
 أغددددن  غضدددديف خفدددددف اللددددين قددددددف
 بعيرددددددددد  نبدددددددددا ك سدددددددددا وجفوندددددددددا
 وولددددددددددت نجددددددددددوم لل ريددددددددددا ك ن ددددددددددا
 ومددددددددددرا علددددددددددى ا ارهددددددددددا دبران ددددددددددا
 وأقبلددددددددت الرددددددددعر  لعبددددددددور ملباددددددددة
 كددددد ني بندددددي نعدددددش ونعردددددًا مطافدددددل
د  كدددددد ن سددددددماها عارددددددق بددددددين عددددددوا

 

  ددا رددنفاوبتنددا نددر  الجددوزاء فددي أذن 
 برددددددمعة صددددددبح ال تاقددددددطا وال تطفددددددا
 وأ قلدددددت الصددددد باء أجفاندددددا الوطفدددددا
 فقددد نبددا اإلبريددق مددن بعددد مددا أغفددا
 خددددواتم تبددددددو فددددي بيدددددان يددددد تخفدددددا
 كصددددداحب ردء كمنادددددت خيلدددددا خلفدددددا
 (1)بمرزم ددددا اليعبددددوب تجنبددددا طرفددددا

 بددوجر  قددد أضددللن فددي م مددا خرددفا
 (2)فاوندددددددددة يبددددددددددو وآوندددددددددة يخفدددددددددا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [الوافر]   :ولي من قصيد  في مدح أمير المسلمين أيدف اهلل
 سدددددددددر  والحدددددددددب رددددددددديء ال يدددددددددرام
 وأغفدددددددددددددددى أهل دددددددددددددددا إال وردددددددددددددددا 
 ومدددددددددددا تلقددددددددددداف بدددددددددددين القدددددددددددوم إال
 ينددددددددال ب ددددددددا علددددددددى قدددددددددر مندددددددداف
 وأردددد ى الوصددددل مددددا كددددان اقتناصدددداً 
 ومدددددا أحلدددددى الوصدددددال لدددددو أن رددددديئاً 
 بكيدددددددت مدددددددن الفدددددددراق بييدددددددر أرف

 وقددددددد أغددددددر  بددددددا الرددددددوق اليددددددراما  
 إذا ندددددددددددددددام العدددددددددددددددواذل ال تنددددددددددددددداما 

فمددددددددددددا نفدددددددددددد  السددددددددددددقاما  (...)
(3) 

 وبدددددددين البسدددددددط والقدددددددبف القدددددددواما 
 وخيددددددر الحددددددب مددددددا فيددددددا احتردددددداما 
 مددددددددددددددددن الدددددددددددددددددنيا للذتددددددددددددددددا دواما 
 وقدددددددد يبكدددددددي اليريدددددددب المسدددددددت اما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .رزم عبب()التا   ،السري  الجر  :اليعبوب ،أحد نجوم الرعر  :المرزم (1)
 

واحدد مدن أرد ر ردعراء األنددل  فدي القدرن  (.هدد321)ولدد سدنة  ،هو محمد بدن هدانا األزد  األندلسدي :هاناابن  (2)
مدات  ،كدان مت مدًا بعقيدتدا .واتصل بالمعز ولا فيا أماديح معروفة ،تنقل بين األندل  والميرب ومصر .الراب  ال جر 

 .227 – 229 :ديوانا (.هد312)مقتواًل في إحد  رحالتا إلى مصر سنة 

 .ما بين القوسين كلمة مطموسة (3)
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 لفددددددددديأال أبكدددددددددي وقدددددددددد فارقدددددددددت أ
 أأفقدددددددددددددف فددددددددددددال أبكددددددددددددي عليددددددددددددا
 أأنسددددددددددداف فدددددددددددال أحيدددددددددددا كصدددددددددددب
 رويددددددددددًا إن بعدددددددددف اللدددددددددوم لدددددددددؤمس 
 ويددددددوم نددددددوً  وضددددددعت الكددددددف فيددددددا
 ولددددددددوال أن مسددددددددحت بددددددددا جفوندددددددداً 
 وليددددددددددددل بتددددددددددددا كالليددددددددددددل طددددددددددددوالً 
 كدددددددددددد ن سددددددددددددماءف روف تجلددددددددددددى
 كددددددد ن البددددددددر تحدددددددت اليددددددديم وجدددددددا
 كدددددددددد ن الكوكددددددددددب الدددددددددددر  كدددددددددد  

 

 أم لدددددددددددي فدددددددددددي صدددددددددددبابتا يدددددددددددالما  
 تكدددددددون أرق مدددددددن قلبدددددددي الحمددددددداما 
 وهدددددددددل يانسدددددددددى لمحبدددددددددوب ذمددددددددداما 
 وم لدددددددددددددي ال ين ن دددددددددددددا المدددددددددددددالما 
 علدددددددى قلدددددددب يطيدددددددر بدددددددا ال يددددددداما 

 حرق ددددددددا الضددددددددراما تفدددددددديف دمددددددددًا أل
 تنكدددددددددددر لدددددددددددي وعرافدددددددددددا التمددددددددددداما 
 بزهددددددددر الزهددددددددر والرددددددددوق الكمدددددددداما 
 عليدددددددددددا مدددددددددددن مالحتدددددددددددا ل ددددددددددداما 
 وقددددددددددددد رق الزجاجددددددددددددة والمددددددددددددداما 

 

 

 

 

 

 

 كددددددددد ن سدددددددددطور أفدددددددددال  الددددددددددرار 
 كدددددد ن مدددددددار قطددددددب بنددددددات نعددددددش
 كددددددددددد ن بناتدددددددددددا الكبدددددددددددر  جدددددددددددوار  

 ر  جمدددددددددانكددددددددد ن بناتدددددددددا الصدددددددددي
 كواكددددددددددب بددددددددددت أرعدددددددددداهن حتددددددددددى
 إلددددددددددى أن مزقددددددددددت كددددددددددف ال ريددددددددددا
 فمدددددددا خلدددددددت انصدددددددداع الفجدددددددر إال
 ومدددددددا ردددددددبا ت وجدددددددا الردددددددم  إال
ن رددددددددددددددب تا بالبدددددددددددددددر يومدددددددددددددداً   وا 

 

 
 

 قسدددددددددديا والرجددددددددددوم ل ددددددددددا سدددددددددد اما 
 ندددددددددددد ا والنجدددددددددددوم ب دددددددددددا ندددددددددددداما 
 جددددددددددوار  والسدددددددددد ا في ددددددددددا غددددددددددالما 
 علدددددددددددى لبات دددددددددددا من دددددددددددا نظددددددددددداما 
 كددددددددد ني عاردددددددددق وهدددددددددي الدددددددددذماما 

نجددددددداب  الظدددددددالما  جيدددددددوب األفدددددددق وا 
 قرابددددددددددًا ينتضددددددددددى منددددددددددا حسدددددددددداما 
 بوج ددددددددد  أي دددددددددا الملددددددددد  ال مددددددددداما 
فللبددددددددددددر المالحدددددددددددة والتمددددددددددداما 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [الرجز]       :ولي في ال الل
 أمدددددددا تدددددددر  حسدددددددن هدددددددالل األفدددددددق
 أو خددددددددددط نددددددددددون بمددددددددددراد ذهددددددددددب

 

 
 

 كالتددددددا  أو كددددددالقو  أو كددددددالزورق
 (2)متدددددددددرجم علدددددددددى زجدددددددددا  أزرق 

 
 

                                      
 .927 :تنظر القصيد  في رعر أبي البقاء الرند  .(  ساقطة من المررقية43إلى  4)األبيات من  (1)
 

 .949 :رعر أبي البقاء الرند  (2)
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   [الخفيف]        :روجخ
 قددددددد تيناددددددى يردددددددو ففدددددداق حمامددددددا
 قددددددام يسددددددقي مددددددن لحظددددددة ويديددددددا
 كمتمدددددب الصدددددحو قدددددداف ألفدددددًا  دددددم اندددددد
 وسدددددددددنان العطدددددددددف منعطفدددددددددًا قدددددددددد
 فاكتسدددددى األفدددددق مندددددا وهدددددو غدددددراب
 فكدددددددددد ن ال ددددددددددالل تددددددددددا  وبدددددددددداقي

 

 وت ددددددداد  يمردددددددي فدددددددراق غمامدددددددة 
 ولمددددددددددددددداف ووجنتيدددددددددددددددا مدامدددددددددددددددة
 دددددددددددد نى نردددددددددددو  يعدددددددددددرف المدددددددددددة

 المددةخدداف فددي بدديف أنجددم األفددق 
 طددددوق نددددور فعيددددب طددددوق الحمامددددة
 (1)كددددر  القددددر  وهددددو يسددددودا هامددددة 

 

 

 

 

 

 

 [مخل  البسيط]        :آخر
 أهددددددددداًل بدددددددددا مدددددددددن هدددددددددالل سدددددددددعد
 أو زورق صددددددددددديغ مددددددددددددن لجددددددددددددين

 

 ك نددددددددددددددددددا منجددددددددددددددددددز لوعددددددددددددددددددد  
 (2)يعدددددددددوم فدددددددددي بحدددددددددر الز ورد  

 

 

  [الرمل]  :في الماء لي (3) (والنجوم)وفي انطباع صور  ال الل 
ر الحسددددددددددن بددددددددددا  وهددددددددددالل صددددددددددوا
 فبصددددددفح األفددددددق نصددددددف قددددددد طفددددددا

 

 فددددددي رددددددبي ين سددددددوارا مددددددن ذهددددددب   
 (4)وبسدددفح المددداء نصدددف قدددد رسدددب  

 

 

   [البسيط]         :ولي
 وجددددددددول كلمدددددددا مدددددددرا النسددددددديم بدددددددا
 حتددددى إذا انطبعددددت لددددياًل بددددا ردددد ب

 

 كسددددداف درعدددددًا ل دددددا حبدددددًا بدددددا حلدددددق 
 (5)لدددم تمتدددر العدددين فيدددا أندددا األفدددق 

 

 

 بحتدددر  يصدددف بركدددة الجعفدددر  و كدددان قصدددرًا بنددداف المتوكدددل بسدددرا مدددن كقدددول ال]]
   [البسيط]          :رأ 

 (1)ورياددددددددق الييددددددددل أحيانددددددددًا يباكي ددددددددا  فحاجدددددب الردددددم  أحياندددددًا ييازل دددددا
                                      

 .ولم أهتد لقائل األبيات .البيت األخير ساقط من األصل (1)

 .لم أهتد لقائل البيتين (2)

  .قوسين ساقط من األصلما بين ال (3)

 .البيتان أخلا ب ما رعر أبي البقاء الرند  المجموع (4)

 .949 :رعر أبي البقاء الرند  (5)
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 إذا النجددددددوم تددددددراءت فددددددي جوانب ددددددا
 

 (3)[(2)حسددددبت أن سددددماء ركبددددت في ددددا  
 

  [الطويل]        :وللحاتمي
 ؤوسددددداً وليدددددل أقمندددددا فيدددددا نعمدددددل أك

 ونجددددددم ال ريددددددا فددددددي السددددددماء ك نددددددا
 

 إلدى أن بدددا للصدبح فددي الليدل عسددكر 
 (4)علدددددى حلدددددة زرقددددداء جيدددددب مددددددنار

 

 

 
 [مخل  البسيط]      :(5)وللصنوبر  

 قددددددددددم سددددددددددقاني والظددددددددددالم من ددددددددددزم
 فدددددي الردددددرق كددددد   وفدددددي مياربدددددا

 

 والددددددددددددنجم بدددددددددددداد ك نددددددددددددا علددددددددددددم 
 (6)قددددرط وفددددي أوسدددددط السددددما قددددددم 

 

 

   [البسيط]       :وفي ال ريا للت امي
 وللنجددددددوم اعتددددددراف فددددددي مجرت ددددددا
 ولل ريددددددددددا ركددددددددددود فددددددددددوق أرحلنددددددددددا

 

 ك ن ددددددا حبددددددب يطفددددددو علددددددى ن ددددددر 
 (7)ك ن ددددا قطعددددة مددددن فددددرو  النمددددر 

 

 

 

                                                                                                                    
 (.فرونق الرم  أحيانًا يضاحك ا)في ديوان البحتر   (1)

 .1/2149ديوان البحتر   (.لياًل حسبت سماًء ركبت في ا)في الديوان  (2)

والواقد  أن هندا  تقدديمًا وتد خيرًا واضدطرابًا فدي  .عا أبيات البحتر  ساقط كلا من األصلما بين القوسين الكبيرين وم (3)
 .ترتيب المقطوعات هنا بين النسختين

 .34:علي بن ظافر األزد  ،غرائب التنبي ات ،229: 3األبيات في زهر اجداب  (4)

 ،عاصدر سديف الدولدة الحمدداني .  ال جدر أحدد ردعراء القدرن الرابد ،هو أبو بكر أحمد بن محمد الضدبي :الصنوبر  (5)
 (.هد331)توفي سنة 

 .199 :ديوان الصنوبر  (6)

 .12 :ديوان الت امي (7)
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      :الخفاجي ،ومن أحسن ما قيل في السحاب والمطر وال لج والبرق
 [الوافر]

 وغمامدددددة لدددددم يسدددددتقل ب دددددا السدددددر 
 حملدددددت ب دددددا ريدددددح القبدددددول سدددددحابة

 ة لدددددديالء يلحدددددد  حبرهددددددافددددددي ليلدددددد
 نسددددج الضددددريب ل ددددا الظددددالم مددددالء 
 رددددددابت وراء حجاب ددددددا لمددددددم الربددددددى

 

 فمرددددددت علددددددى الظلمدددددداء مرددددددي مقياددددددد 
ابة األذيدددددددددددال تلمددددددددددد  باليدددددددددددد  سدددددددددددحا
 وهن ددددددددددددًا لسددددددددددددان البددددددددددددارق المتوقددددددددددددد
 فدددددددددابيف كدددددددددل غدددددددددراب ليدددددددددل أسدددددددددود

 (2)[[(1)واردددمط مفدددرق كدددل غصدددن أملدددد 
 

 

 

 

 

  [الطويل]        :(3)الناريء 
 خليلدددددي هدددددل للمدددددزن مقلدددددة عاردددددق
 أردددارت إلدددى أرف العدددراق ف صدددبحت

 

 أم الندددار فدددي أحردددائ ا وهدددي ال تددددر  
 (4)كمددا اللؤلددؤ المكنددون أدمع ددا تجددر 

 

 

 سدددحاب حكدددت  كلدددي أصددديبت بواحدددد
 تسددددربل وردددديًا فددددي خددددزوز فطددددرزت
 فورددددددي بددددددال رقددددددم ورقددددددم بددددددال يددددددد

 

 (5)فعاجت لدا نحدو الريداف علدى قبدر   
 مدددددن البدددددرق كدددددالتبر   مطارف دددددا طدددددرازاً 

 (6)ودمددد  بدددال عدددين وضدددح  بدددال  يدددر
 

 

 

 
 

                                      
 .473 :ديوان ابن خفاجة (1)

  .ما بين القوسين الكبيرين ساقط من األصل (2)

ال عدالبي فدي اليتيمدة فدي حدين نسدب ا  ،للناردا األصدير 42 :نسبت هذف األبيات في زهدر اجداب وغرائدب التردبي ات (3)
ويبددو أن  ،4/299اليتميدة  ،للراعر العباسي أحمد بن محمد العباسي النامي أحد الرعراء المقربين مدن سديف الدولدة

جمدد  ال عددالبي بددين النددامي والنارددا تحددت عنددوان واحددد فددي كتابددا هددو الددذ  اسدد م فددي وجددود هددذا التنددازع علددى نسددبة 
 .األبيات

 (.األرف الفراق أرارت إلى)في المررقية  (4)

 (.فعاجت لا نحو الربا من على قبر)في المررقية  (5)

 .4/299تنظر أبيات النارا في اليتيمة  (6)
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   [السري ]        :ابن حمدي 
 وطددددددددددائر بددددددددددالجو فددددددددددي لحظددددددددددة

 

 (1)يطيدددددر مدددددن غدددددرب إلدددددى مردددددرق 
  

 

 ك نمددددددددددددا ينبدددددددددددد  مددددددددددددن سددددددددددددحبا
 لددددو كدددددان يبقدددددى فدددددي الددددددجى ندددددورف

 

 ردددددددددعلة نفدددددددددط للددددددددددجى محدددددددددرق 
 (2)أتدددددى كحددددد  التبدددددر فدددددي الميلدددددق 

 

 [الرجز]         :ولا]
 يددددددددوم كدددددددد ن القطددددددددر فيددددددددا لؤلددددددددؤ
 يقدددددددددح نددددددددارًا مددددددددن غمددددددددام برقددددددددا
 ك نمددددددددددا الكددددددددددافور ن ددددددددددر  لجددددددددددا

 

 يدددددددنظم للدددددددروف عقدددددددودًا ووردددددددح   
 (3)ويطفدددا الييدددل سدددريعًا مدددا قددددح 
 (4)[ [أو ندددف البددر  بددا قددو  قددزح

 

 
 

  ،ومددددددن أحسددددددن مددددددا قيددددددل فددددددي وصددددددف الريدددددداف واألزهددددددار والميدددددداف واألن ددددددار
   [الكامل]         :الخفاجي

 هلل يدددددددددوم ضدددددددددمنا فدددددددددي روضدددددددددة
 سددددددكر  تيني ددددددا الحمددددددام فتنترددددددي

 

 (5)ريدددددا يالعب دددددا النسددددديم فتطددددددرب  
 طربددددددًا وتسددددددقي ا اليمددددددام فتردددددددرب

 

 

 (6)في ددددددا ويطلدددددد  للمدامددددددة كوكددددددب  مددددددددازال ينعطددددددددف الخلدددددددديج مجددددددددر 
 

                                      
 في الديوان  (1)

 وطددددددددائر بددددددددالجو مددددددددن ميددددددددرب
 

 مدددددن قطعددددددا الليدددددل إلددددددى مرددددددرق 
 

 

 .334 :ديوانا ،والميلق أدا  يصقل ب ا الذهب (أتى كحط التبر في الميلق) :في الديوان (2)

 (.يقدح نارًا من زناد برقا) :في الديوان (3)

ينظددر التددا   ،القطددن :والبددر  ،99 :وتنظددر األبيددات فددي ديددوان ابددن حمدددي  .مددا بددين القوسددين سدداقط مددن األصددل (4)
 (.بر )

 :الديوانفي  (5)
 سددددددددقيا ليددددددددوم قددددددددد أنخددددددددت بسددددددددرحة

 

 ريدددددددددددا يالعب دددددددددددا النسددددددددددديم فتلعدددددددددددب 
 

< 

 .(فيا ويطل  للسالفة كوكب) :الديوانفي  (6)
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 والددددروف وجدددددا أزهددددر والطدددددل فدددددرع
 حيدددل التقدددى نفددد  الخزامدددي والصدددبا
  دددم انقضدددى عدددن يدددوم أنددد  وانطدددو 

 

 (1)مدددددددداء  يددددددددر أرددددددددنبأرددددددددقر وال 
 (2)وغندددى اليدددواني والحمدددام المطدددرب
 (3)فعلدددددى معاهددددددف السدددددالم األطيدددددب

 

 

   [الكامل]         :آخر
 وحديقددددددددددة رياددددددددددا النبددددددددددات أنيقددددددددددة
 مددددا إن تجلددددى المدددداء عن ددددا صددددفحة
 تتطلددددددددد  الندددددددددوار بددددددددديف كواكدددددددددب
 فكددددد ن فددددددي جيدددددد القضدددددديب قددددددالد 
 عاطيدددت في دددا الكددد   غدددفا نضدددار 

 بة عطفددددددداريدددددددان أردددددددربت الردددددددبي
 يسددددددددددقيك ا مددددددددددن كفددددددددددا ذهبيددددددددددة

 

 تبدددددددد  إذا نفدددددددخ ال جيدددددددر ظدددددددالال 
 إال أطددددددددددلا الظددددددددددل في ددددددددددا خدددددددددداال
 في ددددددددا وينعطددددددددف الخلدددددددديج هددددددددالال
 وبسددددددداق منعدددددددر  اللدددددددو  خلخددددددداال
 قدددددد مددددداد فدددددي زهدددددر البدددددرود ومددددداال
ب سدددددداال  مدددددداء النعدددددديم فلددددددو تصددددددوا
 (4)ويددددددددديرها مددددددددن خدددددددددف جريدددددددداال 

 

 

 

 

 

 

 

   [البسيط]       :(5)السيد أبو الربي  
 بددددين الريدددداف وبددددين الجددددو معتددددر 
 إن أوتددرت قوسدد ا كددف السددماء رمددت

 

 بدديف مددن البددرق أو سددمر مددن الساددمار 
 ندددباًل مدددن المدددزن فدددي درع مدددن الياددددر

 

 

 ف عجددب لحددرب  سددجال لددم ت ددر ضددرراً 
 فددددددتح الرددددددقائق جرح ددددددا ومينم ددددددا
 ألجددددددددددل ذا  إذ هباددددددددددت طالئع ددددددددددا

 

 ريدددا مددددن رأ  للددددوغى نفعددددًا بددددال ضددددر  
 ورددددي الربيدددد  وقتالهددددا جنددددى ال مددددر

 (6)[[تددددرع الن دددر واهتدددزت قندددا الردددجر
، 

 

 

                                      
 :في الديوان (1)

 والددددددروف وجدددددددا أزهدددددددر والظدددددددل فدددددددرع
 

 أسددددددددددددود والمدددددددددددداء  يددددددددددددر أرددددددددددددنب 
، 

 

 (.وردا يينينا الحمام المطرب) :في الديوان (2)

 .297 :ديوان ابن خفاجة (3)

 .لم أهتد لقائل األبيات (4)

ة المدالقي الدذ  كدان لمحمد بن عبد رب 2/79ونفح الطيب  (،223 :الترجمة)تنسب هذف األبيات في الوافي بالوفيات  (5)
 ،412 :من اليريب أن هدذا الردعر  ابدت فدي ديدوان أبدي الربيد  :ويقول الدكتور إحسان عبا  .كاتبًا للسيد أبي الربي 

 (.3)ال امش  2/79نفح الطيب  .مما قد يرجح القول ب ن المالقي نحل ك يرًا من رعرف ل ذا األمير

  .ما بين القوسين ساقط كلا من األصل (6)
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   [الكامل]        :الرصافي
 وم دددددددددال الرددددددددطين تحسددددددددب أنددددددددا
 فددددداءت عليدددددا مددددد  العردددددية سدددددرحة
 فتدددددددراف أزرق فدددددددي غاللدددددددا سدددددددمر 

 

 ماتمسدددددددددددددديال مددددددددددددددن در  لصددددددددددددددفائا 
 صدددددددئت لفيئت ددددددا صددددددفيحة مدددددداءف
 (1)كالدددددددارع اسددددددتلقى لظددددددل لوائددددددا 

 

 
 

   [الكامل]        :والبن مزاد 
 أنظدددددددر إليدددددددا وقدددددددد عدددددددال حبددددددداب
 وأصددددددددخ لدددددددددوالب يددددددددئن كمرددددددددت   
 وأعجدددددب ألسدددددد المددددداء تدددددزأر خلفدددددا

 

 كدددددددددداألرقم المددددددددددذعور إذ ينسدددددددددداب 
 ألمددددددددًا ف ددددددددل ملسددددددددوعا الدددددددددوالب
 (2)فكدددددددددددددد ن ن ل ددددددددددددددارف طددددددددددددددالب 

 

 
 

   [مخل  البسيط]      :ولي في الورد
 الددددددددددددورد سددددددددددددلطان كددددددددددددل زهددددددددددددر

 المددددددددددالح ردددددددددديء بعددددددددددد خدددددددددددود
 

 لدددددددددددددو أندددددددددددددا دائدددددددددددددم الدددددددددددددورود 
 (3)مددددددددا أرددددددددبا الددددددددورد بالخدددددددددود 

 

 

   [البسيط]        :والبن طاهر
 أمدددددا تدددددر  ردددددجرات الدددددورد مظ دددددر 
 كددددددددد ن ن يواقيدددددددددت يطيدددددددددف ب دددددددددا

 

 لندددددا بددددددائ  قدددددد ركادددددبن فدددددي قصدددددب 
 (4)زبرجدددد وسدددطا ردددذر مدددن الدددذهب

 

 

  [الوافر]       :وفي الترنجان
 وأخضدددددددر فسدددددددتقي اللدددددددون غدددددددفا 

 

 يدددددددروق بحسدددددددن منظدددددددرف العيوندددددددا 
  

 أغددددددار علددددددى التددددددرنج وقددددددد حكدددددداف
 

 (5)فدددددزاد علدددددى اسددددددما ألفدددددًا ونونددددددا 
 

                                      
 .32 :ديوان الرصافي البلنسي (1)

 .مقطوعة ابن مزاد  ساقطة من األصل (2)

 .922 :رعر أبي البقاء الرند  (3)

 :أن األبيات لمحمد بن عبد اهلل بدن طداهر إال أن الندوير  قدال 497/ 44ون اية األرب  ،92 :جاء في غرائب التنبي ات (4)
 .93 :امل ا في ديوان علي بن الج موالمقطوعة موجود  بك .إن ا ترو  لعلي بن الج م أيضاً 

 وقال آخر  :في ن اية األرب (5)
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  [الطويل]      :ولي في الحبق القرنفلي

 وذ  ظمددددد  لدددددو كدددددان يسدددددقى لذمدددددة
 إذا هددددددددبا ريدددددددداف وجدددددددددت حقيقددددددددة

 

 لسددددددددددقايتا رعبدددددددددددًا ولكدددددددددددن بسلسدددددددددددل 
 (1)((نسدديم الصددبا جدداءت بريددا القرنفددل))
 

 

   [السري ]        :وفي الخير 
 وأزرق اللدددددددددددون كلدددددددددددون السدددددددددددما
 رددددددددددحا مدددددددددد  الصددددددددددبح ب نفاسددددددددددا
 وبددددددددددددددددداح بالليدددددددددددددددددل ب سدددددددددددددددددرارف

 

 فيدددددددا لمدددددددن ينظدددددددر سدددددددر  عجيدددددددب 
 ك نمدددددددددا الصدددددددددبح عليدددددددددا رقيدددددددددب
 (2)لمددددددا رأ  الليددددددل ن ددددددار األديددددددب 

 

 

 

   [البسيط]      :وفي األقحوان
 إذا اردت لوصدددددددف األقحدددددددوان فقدددددددل
 أو مقلددددة مددددن فتيددددق التبددددر محكمددددة

 

 ك نمددددددددا هددددددددو  يددددددددر فيددددددددا دينددددددددار 
 (3)ل ددا مددن الفضددة البيضدداء أرددفار 

 

 

   [السري ]   :ولي في قضيب نرج  تفرعت فيا ست نوارات
 وبددددددددددددداهر التفتيدددددددددددددق مسدددددددددددددتيرب
 تفرعدددددددددددت عدددددددددددن أصدددددددددددلا سدددددددددددتة

 

 يعجدددددددددب مدددددددددن غريدددددددددب تضددددددددديفا 
 (4)ك ن ددددددددددددا أحددددددددددددرف تصددددددددددددحيفا 

 

 

 (.برا حبيب)وذل  أنا تصحيفا عندهم 
   [الكامل]     :روفي مطيب من نرج  وب ا]]

 ومطيادددددددددب مدددددددددن ندددددددددرج  وب دددددددددار
 م دددددددددددل ال ريدددددددددددا صدددددددددددور  لكندددددددددددا

 

 يزهددددددددى برونقددددددددا علددددددددى األزهددددددددار 
 (1)أكواسدددددددا مدددددددن فضدددددددة ونضدددددددار 

 

 

                                                                                                                    

 ذكددددددددي العددددددددرف مرددددددددكور األيدددددددداد 
 

 كددددددددددريم عرفددددددددددا يسددددددددددلي العيونددددددددددا 
 

 

 .929 :رعر أبي البقاء الرند  (1)

 .لم أهتد لقائل البيتين (2)

 .لم أهتد لقائل البيتين (3)

 .912 :رعر أبي البقاء الرند  (4)
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 .ينلم أهتد لقائل البيت (1)
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  [الطويل]       :وجخر في الب ار
 وياقوتدددددددددة صدددددددددفراء فدددددددددي رأ  در 

 

 (1)مركبدددددة مدددددن قدددددائم مدددددن زبرجدددددد  
 

نددرج  يداقوت أصددفر ال :وقدال أنددو ردروان .وهدذف صددفة الندرج  عنددد أهدل المرددرق
 (2)[[وهذف صفة الب ار عند أهل الميرب .بين در أبيف على زبرجد أخضر

 [المديد]       :قال بعف رعرائ م
 وب دددددددددار حكدددددددددى كدددددددددؤو  لجدددددددددين
 سدددددددامرت ا الكواكدددددددب الزهدددددددر حتدددددددى

 

 حملت ددددددددددا أنامددددددددددل مددددددددددن زبرجددددددددددد 
سددددمارت وسددددط ا كواكددددب عسددددجد
(3) 

 

 

 [المتقارب]            :(4)وقال المعر  ]]
 قتددددددددددددد  سدددددددددددددرًا وزارت ج ددددددددددددداراً تو 

 كددددددددددد ن اليمدددددددددددام ل دددددددددددا عاردددددددددددق
 وبدددددددداألرف مددددددددن وج  ددددددددا صددددددددفر 

 

 وهدددددددل تطلددددددد  الردددددددم  إال ن دددددددارا 
 يسدددددددداير هودج ددددددددا حيددددددددل سدددددددددارا
 (5)فمدددددددددا تنبدددددددددت األرف إال ب دددددددددارا

 

 

 

 وعلددددى ذلدددد  أنرددددد  .وب ارنددددا عندددددهم نددددرج  ،فنددددرج  المرددددرق عندددددنا ب ددددار
   [السري ]          :المبرد

 نرجسددددددددددددددة الحظنددددددددددددددي طرف ددددددددددددددا
 

 تردددددددددددبا ديندددددددددددارًا علدددددددددددى درهدددددددددددم 
 

:وقلدت مناقضدًا لدا علدى مدذهبنا فيدا .وكان ابن الرومي يفضل الندرج  علدى الدورد
   [البسيط]         

 تقددددددم الندددددرج  األزهدددددار مدددددن قلدددددق
 دع عندددددددد  أولددددددددا وانظددددددددر جخددددددددرف

 واصدددفرا عندددد ورود الدددورد مدددن فدددرق 
  (6)إال آخددددر الطلددددق  (...ف )ال يعددددر 

 

                                      
 .لم أهتد لقائل البيتين (1)

  .ما بين القوسين ساقط من األصل (2)

 .لم أهتد لقائل البيتين (3)

لقب برهين المحبسدين لعمداف  .وراعر الفالسفة ،فيلسوف الرعراء .أبو العالء أحمد بن عبد اهلل بن سليمان :المعر  (4)
 .4/442األعالم  (،هد117)توفي سنة  ،واعتكافا

 .4439/ 3الزند  رروح سقط (5)

 .ما بين القوسين لفظة مطموسة (6)
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 يددددددا ذلددددددا ولسددددددان الحددددددال منرددددددد 
 أصددددبحت عنددددد  بعددددد العددددز مطراحددددا

 

 مدددن كددداد فدددي أنسدددا يفديدددا بدددالرمق 
 (1)وطالمددا كنددت محمددواًل علددى الحدددق

 

 .فجاء هذا التضمين حسنًا كما تر  ألن م يرب ون النرج  بالعين
 أن أجددددام  فددددي بيددددت  (2) (ألسددددتحيي)إنددددي  :يحكددددى أن أنددددو رددددروان كددددان يقددددول

   [البسيط]      :ولبعض م في البنفسج .النرج 
 بنفسددددددددج نطقددددددددت أزهددددددددارف فحكددددددددت
 كددددد ن زرقتدددددا فدددددي حسدددددن خضدددددرتا

 

 كحدددددداًل بمدددددددم  بددددددا  يددددددوم ترددددددتيت 
 (4)[[(3)أوائددل النددار فددي أطددرف كبريددت

 

 

   [الخفيف]      :(5)ولي في حب الملو  
 فددددددددددتح الحددددددددددب نددددددددددورف فحسددددددددددبنا
  ددددددددم أجلددددددددى نددددددددوارف عددددددددن خيددددددددوط

 

 إن فددددددي األرف قبددددددة مددددددن رددددددقيق 
 (6)مدددن حريدددر في دددا فصدددو  عقيدددق

 

 

 [مجزوء الرجز]    :(7) (األبيف واألسود)وفي العنب 
 وعندددددددددددددددددددددددددددددددددب كفضدددددددددددددددددددددددددددددددددة
 ك نمددددددددددددددددددددددددددددددددددا حبوبددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 السدددددددددددددددددددمر مندددددددددددددددددددا لعددددددددددددددددددد 

 

 ياعصددددددددددددددددددددر منددددددددددددددددددددا ذهددددددددددددددددددددب 
بمددددددددددددددددددددددددددددددددددبا   جلددددددددددددددددددددددددددددددددددا أو حم
 (8)والبددددددددددددددديف مندددددددددددددددا ردددددددددددددددنب 

 

 

 

 

   [السري ]       :وفي التين الرعر 
ر مددددددن مسدددددد  ومددددددن عنبددددددر  أهدددددددددداًل بتددددددددددين حسددددددددددن المنظددددددددددر  صددددددوا

 

                                      
 .األبيات غير موجود  في رعرف المجموع أو في المستدر  على رعرف (1)

 وما أ بتناف أصح لمالئمتا للسياق (.ال أستحيي)في المررقية  (2)

 .لم أهتد لقائل البيتين (3)

  .ما بين القوسين الكبيرين ساقط كلا من األصل (4)

 .هو فاك ة الكرز المعروفة :لملو حب ا (5)

 .949 :رعر أبي البقاء الرند  (6)

  .ما بين القوسين ساقط من األصل (7)

 .لم أهتد لقائل االبيات (8)
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 مطددددددددددددددددرز البددددددددددددددددرد إذا ذقتددددددددددددددددا
 ك نمددددددددددددددددا البددددددددددددددددارل سددددددددددددددددبحانا

 

 أل ددددددددى عددددددددن المنظددددددددر بددددددددالمخبر 
 (1)حردددددددددداف بالسمسددددددددددم والسددددددددددكر 

 

   [متقارب]        :وللخفاجي
 وسدددددددود الجلدددددددود كلدددددددون الصددددددددود
 إذا مددددددددددددددددا ت ملت ددددددددددددددددا خلت ددددددددددددددددا

 

 تحدددددددت غبدددددددوش اليدددددددبشتبسدددددددمن  
 (2) اددددددددد ا صدددددددديار بنددددددددات نعددددددددش 

 

 

   [السري ]        :وفي الرامان
 هلل رماندددددددددددددة قدددددددددددددد راق منظرهدددددددددددددا
ددددق  ل ددددا قددددد ضددددما داخلددددا  القرددددر حا

 

 فم ل دددددددا ببددددددددي  الحسدددددددن منعدددددددوت 
 (3)والرددحم قطددن لددا والحددب يدداقوت 

 

 

   [السري ]       :وجخر في نارنجة
 محمددددددددددددددددر  مصددددددددددددددددفر  لون دددددددددددددددددا

 ولدددددو أنصدددددفتردددددطر اسدددددم ا ندددددار 
 

 مددددددا بددددددين لددددددون الددددددورد والنددددددرج    
 (4)لدددددددم تاسدددددددم إال جندددددددة األنفددددددد   

 

 

 [البسيط]        :وجخر
 وبندددددت أيددددد  دندددددا مدددددن ل م دددددا قدددددزح
 كددددددد ن موسدددددددى كلددددددديم اهلل أقبسددددددد ا

 

 فددددددالح منددددددا علددددددى أرجائ ددددددا أ ددددددرا  
نددددارًا وجددددرا علي ددددا كفددددا الخضددددرا 
(5) 

 

 

 

 
 
 

   [السري ]       :(6) (في التفاح)ولي 
 يصددددددددبو ل ددددددددا الندددددددداظر والنارددددددددق    احدددددددددددددددة كالمسددددددددددددددد  نفاحدددددددددددددددةتف

                                      
 .  أن هذف المقطوعة والمقطوعة السابقة ل ا هي للرند  أيضًا تبعًا للسياقوأر  ،لم أهتد لقائل األبيات (1)

 .391 :ديوان ابن خفاجة (2)

 .لم أهتد لقائل البيتين (3)

 .لم أهتد لقائل البيتين (4)

 .لم أهتد لقائل البيتين (5)

 (.ولي في تفاحة ملونة)في المررقية  (6)
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 جدددددددرت ب دددددددا الحمدددددددر  فدددددددي صدددددددفر 
 

 (1)كمدددا التقددددى المعرددددوق والعارددددق  
 

   [البسيط]        :(2) (ولي)
 وبنددت أيدد  غددذاها الحسددن فاختلسددت
 ك ن ددددددا كددددددر  مددددددن فضددددددة غمسددددددت

 

 ليندددًا مدددن المددداء أو لوندددًا مدددن الل دددب 
 (3)مددن المالحددة فددي مدداء مددن الددذهب

 

 

   [البسيط]        :خروج
 تفاحدددددددة جمعدددددددت لدددددددونين خلت مدددددددا
 تالزمددددددددددددا فبدددددددددددددا واش فراع مددددددددددددا

 

 خددددد ا محددددب ومحبددددوب قددددد اعتنقددددا 
فددداحمرا ذا خجددداًل وأصدددفر ذا فرقدددا
(4) 

 

 

   [متقارب]       :وفي الحررف]]
 وحررددددددددددددددفة سددددددددددددددكنت روضددددددددددددددة
 ردددددددددددكت للقنافددددددددددددذ مددددددددددددا تتقددددددددددددي

 

 تخدددددددداف القطدددددددداف مددددددددن أرباب ددددددددا 
 (5)[[ف لبسددددددددددد ا بعدددددددددددف أ واب دددددددددددا

 

 

   [الكامل]        :وفي البصل
 ونواهددددددددد أك ددددددددرن لددددددددب  غالئددددددددل
 فددددتذا كرددددفت عددددن ال يدددداب وجدددددت ا

 

 كدددددددديال يالمسدددددددد ن يومددددددددًا المدددددددد ا  
 (6)أ دددددواب زور لدددددي  في دددددا البددددد  

 

 

   [متقارب]        :وفي الجوز]
 والبدددددددددددد  بددددددددددددرد علددددددددددددى المددددددددددددة
 إذا جددددددددددددددددرادت عنددددددددددددددددا أ وابددددددددددددددددا

 

 صدددددددددددالبة وجدددددددددددا لئددددددددددديم حكدددددددددددى 
 (7)[ [أتدددددا  كمدددددا تمضدددددغ المصدددددطكا

 

 

                                      
 .949 :رعر أبي البقاء الرند  (1)

 (.وفي ا)مررقية في ال (2)

 .171 :رعر أبي البقاء الرند  (3)

 .لم أهتد لقائل البيتين (4)

  .ما بين القوسين ساقط من األصل (5)

 .لم أهتد لقائل البيتين (6)

  .ما بين القوسين ساقط من األصل (7)
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 :وفي األتر 
 جسدددددددددم لجدددددددددين قميصدددددددددة ذهدددددددددب
 فيدددددددددددا لمدددددددددددن ردددددددددددماا وأبصدددددددددددرف

 

 مركدددددددددددب فدددددددددددي بددددددددددددي  تركيدددددددددددب 
 (1)لدددددددون محدددددددب وريدددددددح محبدددددددوب 

 

 

  [الوافر]       :(2) (وفي الجلم)
 ومعتنقدددددددددين مدددددددددا ات مدددددددددا بعردددددددددق
 لعمددددددرا أبيدددددد  مددددددا اجتمعددددددا لمعنددددددى

 

ن وصددددددددددددفا بضددددددددددددما واعتندددددددددددداق   وا 
 (3)سددددو  معندددددى القطيعددددة والفدددددراق 

 

 

 [مخل  البسيط]        :آخر
 نحدددددددددددن خلددددددددددديالن مدددددددددددا دعاندددددددددددا
 نفصددددددددددل مددددددددددا كددددددددددان ذا اختيددددددددددار

 

 للوصدددددددددددددددددددددددل ود  وال اختيدددددددددددددددددددددددارا  
ك نندددددددددددددددا الليدددددددددددددددل والن دددددددددددددددارا 
(4) 

 

 

  [الوافر]       :ولي في المسطر 
 وهاديددددددددددددة بليددددددددددددل فددددددددددددي ن ددددددددددددار
 تدددددر  األقدددددالم تخطدددددا فدددددي خطاهدددددا

 

 تلدددددوح وقدددددد تدددددوارت فدددددي الحجدددددداب 
 (5)فتحمل ددددا علددددى طددددرق الصددددواب 

 

 

   [الخفيف]        :وجخر
 أندددددددددددا للكاتدددددددددددب اللبيدددددددددددب إمدددددددددددام
 فدددددددتذا مدددددددا حدددددددددت بالكتدددددددب حدددددددداً 

 

 ولمددددددددددددا تبتيددددددددددددي يددددددددددددداف قددددددددددددوام 
 (6)وقفددددددددت عنددددددددد حددددددددد  األقددددددددالم 

 

 

 [الخفيف]      :(7) (حمار الكتب الحامل)
 لدددددددددي  يرجدددددددددو أمدددددددددرًا وال يتقيدددددددددا  حامدددددددددددل للعلدددددددددددوم غيدددددددددددر فقيدددددددددددا

                                      
 وفى سددددنة نسددددبت األبيددددات فددددي ن ايددددة األرب وفددددوات الوفيددددات ومحاضددددرات األدبدددداء ألبددددي بكددددر بددددن دريددددد المتدددد (1)

 .وقد نسب ا صاحب الوفيات وال عالبي في ربي  األبرار لمحمد بن طاهر (.هد324)

 .المق  :والجلم .ساقطة من األصل (وفي الجلم) (2)

 .1/419ينظر نفح الطيب  .وقد أخل ب ا رعرف المجموع .البيتان ألبي البقاء الرند  (3)

 .لم أهتد لقائل البيتين (4)

 .173 :لرند رعر أبي البقاء ا (5)

 .لم أهتد لقائل البيتين (6)

 (.وفي المحمل للس يلي)في المررقية  (7)
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 يحمددددددددددل العلددددددددددم فاتحددددددددددًا قدميددددددددددا
 

 (1)علددددددم فيددددددا فددددددتذا انظمتددددددا فددددددال  
 

  [الطويل] :(2)ومن أحسن ما قيل في وصف الجيش والخيل والسالح 
 وردد باء ي نددي الردد ب كمتددًا نجيع ددا
 ن سدددت ل دددا فدددي روضدددة تنبدددت القندددا
 أدارت سددددقا  البدددديف والسددددمر بيننددددا
 غمدددددائم إيمددددداف السددددديوف بروق دددددا

 

 (3)إذا قارعددددت والكمددددت ردددد بًا كديدددددها 
 (4)بمدددددداء الضددددددبا أغوارهددددددا ونجودهددددددا

 كددددؤو  المنايددددا حددددين غنددددى حديدددددها
 (5)لدددددي ا وأصددددوات الطبددددول رعودوهددددا

 

 

 

 

   [الكامل]         :ولي
 وكتيبددددددددددددددة بالدددددددددددددددارعين ك يفددددددددددددددة
 روف المنايددددا قضددددب ا السددددمر التددددي
 في ددددددا الكمددددددا  بنددددددو الكمددددددا  كدددددد ن م
 مت للددددددددين لددددددددد  ال يددددددددا  كدددددددد ن م
 مددددن كددددل ليددددل فددددوق بددددرق خدددداطف
 مدددددددن كدددددددل مددددددداف ينتضددددددديا م لدددددددا

 قلدددوب علدددى الددددروع وأردددرعوالبسدددوا ال
 وتقدددددددددموا ول ددددددددم علددددددددى أعدددددددددائ م
 فارتددددددددداع نددددددددداقو  لخلددددددددد  لسدددددددددانا

 جددددددددرت ذيددددددددول الجحفددددددددل الجددددددددرار 
 مددددددددن فوق ددددددددا الرايددددددددات كاألزهددددددددار
 أسددددددا الردددددر  بدددددين القندددددا الخطدددددار
 خلقددددددددت وجددددددددوه م مددددددددن األقمددددددددار
 ييبددددددر بيمينددددددا قدددددددر مددددددن األقدددددددار
 فيصددددددددب آجددددددددااًل علددددددددى األعمددددددددار

 ندددددددددددارًا ألهدددددددددددل الندددددددددددار بددددددددددد كف م
 حنددددددددق العدددددددددا وحميددددددددة األنصددددددددار
 وبكددددددددى الصددددددددليب لذلددددددددة الكفددددددددار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 ،كان حافظًا ألنساب العرب ولدا ردعر ك يدر (الروف اجنف)البيتان ألبي القاسم عبد الرحمن الس يلي صاحب كتاب  (1)

واألبيدات  ،422 :بداء مالقداترجمتدا فدي أد (.هدد494)توفي بمدراكش سدنة  ،كف بصرف حين بلغ السابعة عرر من عمرف
 .437 :في زاد المسافر

 .االبيات ساقطة من األصل (2)

 .األرف اليليظة المكرود  بالحوافر :الكديد ،الخيل ذات اللون األحمر الضارب للسواد :الكمت (3)

 (.............  بماء الطلى.تبدت لنا في روضة)في اليتيمة  (4)

رزام ال) :في اليتيمة (5) أحدد ردعراء الصداحب  .األبيات ألبي الفر  الحسدين بدن محمدد بدن هنددو (.خيول رعودوهالدي ا وا 
 .3/112تنظر يتيمة الدهر  .بن عباد
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  ددددددددم ان نددددددددوا عنددددددددا وعددددددددن عبددددددددادف
 

 (1)وقددددد أصددددبحوا خبددددرًا مددددن األخبددددار
 

  [الطويل]       :وفي الخيل للمتنبي
 ويددددددددوم كليددددددددل العارددددددددقين كمنتددددددددا
 وعيندددددددي إلدددددددى أذندددددددي أغدددددددر ك ندددددددا
 لددددا فضددددلة عددددن جسددددما فددددي أهابددددة

 مددددداء أدنددددي عناندددددارددددققت بددددا الظل
 وأصدددددددرع آ  الدددددددوحش قفيتدددددددا بدددددددا
 ومددددددا الخيددددددل إال كالصددددددديق قليلددددددة
 إذا لدددم تردددداهد غيدددر حسددددن ردددديات ا

 

 أراقدددددب فيدددددا الردددددم  أيدددددان تيدددددرب 
 مدددن الليدددل بددداق بدددين عينيدددا كوكدددب
 تجددديء علدددى صددددر رحيدددب وتدددذهب
 فيطيددددددددى وأرخيددددددددا مددددددددرارًا فيلعددددددددب
 وأنددددددزل عنددددددا م ددددددل حددددددين وأركددددددب
ن ك دددرت فدددي عدددين مدددن ال يجدددرابا   وا 

 (2)عضدداءها فالحسددن عندد  ميياددب وأ
 

 

 

 

 

 

 

   [الخفيف]          :الخفاجي
 وميدددددددددار ركبدددددددددت دهمددددددددداء معطدددددددددد
 جددددال فددددي أنجددددم مددددن الحلددددي بدددديف
 فبددددددددددا الصدددددددددبح ملجمدددددددددًا بال ريدددددددددا

 

 دددددددااًل إليددددددا وظ ددددددر أردددددد ب حددددددال 
 وقمددددددددي  مددددددددن الصددددددددباح مددددددددذال
 (3)وسددددر  البددددرق مسددددرجًا بددددال الل 

 

 

 

   [الكامل]      :(4)اجم ألما بقول كر]]
 قدددددد الح تحدددددت الصدددددبح ليدددددل مظلدددددم
 ديبددددددا  ألددددددوان الجيدددددداد ولددددددم يكددددددن
 ضدددح  اللجددديم علدددى اسدددوداد أديمدددا
 فك ندددددددددا ببندددددددددات نعدددددددددش مسدددددددددر 

 

 إذ الح فددددي السددددر  المحلددددى األدهددددم 
 لددددددددددديخ ا بالدددددددددددديبا  إال األكدددددددددددرم
 وكددددددذا الظددددددالم تنيددددددر فيددددددا األنجددددددم
 (5)وك نمددددددددا هددددددددو بال ريددددددددا ملجددددددددم 

 

 

 

 

                                      
 .929 :رعر أبي البقاء الرند  (1)

 .4/242ينظر ررح ديوان المتنبي للبرقوقي  .ألوان ا :ريات ا (2)

 .412:ديوان ابن خفاجة (3)

لدا  .وأحدد الردعراء المرد ورين بوصدف م للطبيعدة ،مدن ردعراء سديف الدولدة .سدينمحمود بن محمد بدن الح :كراجم (4)
 .247 :تنظر الديارات (.هد312)توفي سنة  ،كتب مطبوعة وديوان رعر

 .131 :تحقيق خيرية محفوظ :ديوان كراجم (5)
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   [البسيط]         :ولا
 وأبددددديف ردددددق عندددددا الدددددركف حبوتدددددا
 وأدهددددددددم فضددددددددف التحجيددددددددل أرجلددددددددا
 وارددددددقر سددددددائل فددددددي وج ددددددا وضددددددح

 

 كمددددددددا تفددددددددرا  أديددددددددم الليددددددددل عددددددددن قلددددددددق 
 كمدددددددددا تعلدددددددددق بددددددددددأ الصدددددددددبح باليسدددددددددق

 (2)[[(1)كمددا تصددوب نجددم الددرجم فددي رددفق 
 

 

 

  [الوافر]     :وفي السيف والرمح للمعر 
 سدددددددددددليل الندددددددددددار دق ورق حتدددددددددددى

 لدددددددددى البدددددددددرد تحسدددددددددبا تدددددددددرد مح
 غددددددددددددددددراراف لسددددددددددددددددانا مردددددددددددددددددرفي
 ودبددددددددددت فوقددددددددددا حمددددددددددر المنايددددددددددا
 وذ  ضدددددددددم  ولدددددددددي  بدددددددددا حيدددددددددا 
 تدددددددددددوهم كدددددددددددل سدددددددددددابية غدددددددددددديراً 

 

 كددددددددددد ن ابددددددددددداف أور دددددددددددا السدددددددددددالال 
 نجددددددددوم األفددددددددق وانتعددددددددل ال ددددددددالال
 يقددددددددول غرائددددددددب المددددددددوت ارتجدددددددداال
 ولكدددددددددن بعددددددددددما مسدددددددددخت  مددددددددداال
 تطددددددددداول طدددددددددول حاملدددددددددا فطددددددددداال
 (3)فرندددددق يرددددددرب الحلدددددق الدددددددخاال 

 

 

 

 

 

 

   [متقارب]       :(4) (...)
 رأيددددددددددددددددت حسددددددددددددددددامًا فرددددددددددددددددب تا
 وسدددددددددددددال فرندددددددددددددد بدددددددددددددا خلتدددددددددددددا
 فلدددددددددوال الجمدددددددددود ولدددددددددوال الخمدددددددددود

 

 (5)غدددددديرًا مدددددن المددددداء لكدددددن جمدددددد  
 (6)ل يبددددددًا مددددددن النددددددار لكددددددن خمددددددد 
 (7)لسدددددددال لدددددددد  ال دددددددزا أو التقدددددددد 

 

 

 

                                      
 .المقطوعة غير موجود  في ديوان كراجم (1)

 .ما بين القوسين الكبيرين ساقط من األصل (2)

 .4/79رروح سقط الزند  (3)

 .ما بين القوسين والذ  يتضمن اسم الراعر غير واضح تماماً  (4)

 :في الحلة السيرا (5)

 هددددددددددددددززت حسددددددددددددددامًا فرددددددددددددددب تا
 

 غدددددديرًا مدددددن المددددداء لكدددددن جمدددددد 
 

 

 (....وم ما بدا لي منا فرند) :في الحلة السيرا (6)

ويدر   .ية فان اسدم مدن نسدبت اليدا غيدر دقيدق تمامداً أما في المررق .وردت المقطوعة في األصل غير منسوبة ألحد (7)
 –ولكنا ينكدر هدذف النسدبة لدا الن االبيدات  (هد444)ابن اجبار ب ن ا تنسب البن تافلويت حاكم غرناطة والمتوفى سنة 
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  [الطويل]         :آخر
 ومددددددن عجددددددب أن السدددددديوف لدددددددي م

 من ددددددا أن ددددددا فددددددي أكف ددددددموأعجددددددب 
 

 تحدددددديف دمدددددداًء والسدددددديوف ذكددددددور 
 (1)تددددددد جج ندددددددارًا واألكدددددددف بحدددددددور 

 

 

وقد تقدم لنا في القصيد  الالمية التي في باب المددح وصدف السديف والدرمح والقلدم 
      :الخفاجي .ومما يتعلق با وصف الدرع .كل حسن
   [الكامل]      

 وأغدددددددددرا يسدددددددددفر للعدددددددددوالي والعدددددددددال
 ى عدددن صدددفحةيسدددر  فيسدددفر للددددج

 جدددددددذالن تحسدددددددب وج دددددددا مدددددددت لالً 
 زرد الحديددددددد عليددددددا جيددددددب غمامددددددة
 فكددددددد ن جلدددددددد  حيدددددددة خلعدددددددت بدددددددا

 

 عددددددن حددددددر وجددددددا بالحيدددددداء ملددددددد م 
غدددددرااء تصددددددع كدددددل ليدددددل مظلدددددم
(2) 

 فددددددي هبددددددو  ال يجدددددداء غددددددرا  أدهددددددم
غددددرااء فددددي غددددبش القتددددام المظلددددم
(3) 
 (4)يددوم الكري ددة فددوق عطفددي ضددييم

 

 

 

 

 

   [قاربمت]        :وللمعتمد
 ولمددددددددا اقتحمددددددددت الددددددددوغى دارعدددددددداً 

 
 

 وقناعدددددددددددددددت وج ددددددددددددددد  بدددددددددددددددالميفر 
 

 

 

 حسددددددبت محيددددددا  رددددددم  الضددددددحى
 

 (5)علي دددددددا سدددددددحاب مدددددددن العنبدددددددر  
 

  [الوافر]        :ابن عمار
 بسدددددددددالفتيا مدددددددددن دمعدددددددددي مزيدددددددددد  وأحدددددو  مدددددن ضدددددباء الدددددروم عددددداط

                                                                                                                    
 م وهدو يدر  أن هدؤالء األمدراء كدانوا يتم لدون ب دذف الردواهد فتنسدب الدي .تنسب أيضًا البدن المعتدز ولييدرف –كما يقول 

 .2/299ينظر الحلة السيرا  .خطاً 

 فدددددي حدددددين  .هدددددذف األبيدددددات البدددددن الرومدددددي ولدددددم أجددددددها فدددددي ديواندددددا (المطدددددرب)نسددددب ايدددددن دحيدددددة فدددددي كتابدددددا  (1)
إلدى القاضدي أبدي المعدالي عبدد  (عيدون الروضدتين)وأبدو ردامة المقدسدي فدي  (الخريدد )نسب ا العماد األصب اني فدي 

 (.هد414)المتوفى سنة  (،الجلي  المصر )الملقب بد العزيز بن الحسين بن الحباب السعد  

 (....يسر  فيمسح للدجى) :في الديوان (2)

 (.زرقاء في غبش –.. .في الديوان زرا الحديد عليا (3)

 .434 :ديوان ابن خفاجة (4)

 .49 :ديوان المعتمد بن عباد (5)
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 قسدددددددًا قلبدددددددًا وردددددددق عليدددددددا درعددددددداً 
 بكيددددددددت وقددددددددد دنددددددددا ونئددددددددا رضدددددددداف

 

 فباطنددددددددددددددددا وظدددددددددددددددداهرف حديددددددددددددددددد 
 (1)قددددد يبكددددي مددددن الطددددرب الجليددددد و 
 

 

  [الطويل]     :ومن أوصاف الجوار  للمتنبي
 حسدددان الت ندددي يدددنقش الوردددي م لدددا
 ويبسدددددددمن عدددددددن درا تقلددددددددن م لدددددددا

 

 إذا مسدددددن فدددددي أجسدددددام ن الندددددواعم 
 (2)كدددد ن التراقددددي ورددددحت بالمباسددددم 

 

 

  [الطويل]  :ابن مجبر (3)( (ومن أوصاف الجوار  واليلمان))
 ئددددددددددددر  والليددددددددددددل ملددددددددددددق رواقدددددددددددداوزا

دددمر تا نقدداب الصددون عددن حددرا وج  ددا  حم
 وراودت دددددددددا عدددددددددن ل م دددددددددا فتمنعدددددددددت
 رردددددددًا كلمدددددددا أدمدددددددت لحددددددداظي خددددددددف
 وطدددددددددالبني ردددددددددوقي بتقبيدددددددددل  يدددددددددرف

 

 ومددددددن أيددددددن للظلمدددددداء أن تكددددددتم القمددددددر 
 فياحسددددن مددددا انرددددق الكمددددام مددددن الزهددددر
 ومدددددا عددددداد  األغصدددددان أن تمنددددد  ال مدددددر
 أردددددددار إلدددددددى قلبدددددددي بعينيدددددددا فانتصدددددددر

 (4)ا  في بحدر الجمدال علدى الددررلقد غ
 

 

 

 

 

   [الكامل]        :وفي الرعر
 بيضدددداء تسددددحب مددددن قتددددام رددددعرها

 

 وتييددددددب فيددددددا وهددددددو رحددددددب أسددددددحم 
  

 فك ن ددددددددددا فيددددددددددا ن ددددددددددار مرددددددددددرق
 

 (5)وك نددددددددا ليددددددددل علي ددددددددا مظلددددددددم  
 

 [الطويل]     :(6)( (وأحسن اجخر في قولا))
 ظبددداء أعارت دددا القطدددا حسدددن مردددي ا

 حسن ذا  المري جداءت فقبلدت فمن
 كمددددا قددددد أعارت ددددا العيددددون الجدددداذر 

  (1)مددددواطا مددددن أقدددددام ن الضددددمائر

                                      
 .77 :ابن عمار (1)

 .1/494ررح ديوان المتنبي للبرقوقي  (2)

  .ا بين القوسين ساقط من األصلم (3)

 .44 :واألبيات في زاد المسافر .البيتان األخيران ساقطان من المررقية (4)

وفي معجم األدبداء والحماسدة الميربيدة والدوافي  ،نسب البيتان في األغاني وأمالي الزجاجي للراعر أبي حية النمير  (5)
 .ما البي قي في المحاسن والمساول للحسين بن مطيربالوفيات جاءت منسوبة لبكر بن النطاح في حين نسب 

  .ما بين القوسين ساقط من األصل (6)



 -128 -      9002لسنة/      1 /مجلة جامعة االنبار      العدد     كتاب الوافي في نظم القوافي 

 

 

  

   [الكامل]        :للمتنبي
 سددددددلت  دددددالل ذوائدددددب مدددددن ردددددعرها
 واسدددددتقبلت قمدددددر السدددددماء بوج  دددددا

 

 فدددددددي ليلدددددددة فدددددددرأت ليدددددددالي أربعدددددددا 
 (2)فدددددارتني القمدددددرين فدددددي آن معدددددا 

 

 

   [بمتقار ]        :وفي الن ود
 حقددددددداق مدددددددن العدددددددا  قدددددددد ركبدددددددت
 خردددددددددددددددين الوقدددددددددددددددوع فا بتن دددددددددددددددا

 

 علدددددى صدددددحن صددددددر مدددددن المرمدددددر 
 (3)بردددددددبا مسدددددددامير مدددددددن عنبدددددددر 

 

 

************ 
 ولمدددددا غددددددت كالعدددددا  زيندددددة قرط دددددا

 

 (4)بحقدددين مندددا قدددد أجادهمدددا الخدددرط  
 

 [الوافر]         :آخر
 صدددددددددور فددددددددوق ن حقدددددددداق عددددددددا 

 

 ودر زانددددددددددددددا حسددددددددددددددن اتسدددددددددددددداق 
  

 ون إذا رأوفيقددددددددددددددددددددددول القددددددددددددددددددددددائل
 

 (5)أهدددددذا الددددددر مدددددن تلددددد  الحقدددددداق 
 

   [الكامل]        :(6) (الكحل)
 ون دددددددود غيدددددددد كاألسدددددددنة أردددددددرعت
 إن تنكددددددددددرا قتلددددددددددي ب ددددددددددا فتدددددددددد مال

 

 مدددددددا أردددددددرعت إال لجندددددددي قطاف دددددددا 
 (1)تجددددا دمدددي قدددد جدددف فدددي أطراف دددا

 

 

                                                                                                                    
والبيتددان فددي يتيمددة الدددهر  .وهددو أحددد رددعراء اليتيمددة ،مددن أهددل بخددار  ،البيتددان ألبددي الحسددن بددن علددي بددن مطددران (1)

1/433. 

 .3/1ررح ديوان المتنبي للبرقوقي  (2)

 .لم أهتد لقائل البيتين (3)

 .وقد ورد في األصل مفردًا من غير عزو أو إرار  .البيت ساقط من المررقية (4)

 .1/4142وهما في ديوان ابن الرومي  .البيتان ساقطان من األصل (5)

  .ما بين القوسين ساقط من األصل (6)
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  [مجزوء الرجز]        :(2) (ابن المعتز)ومن أوصاف اليلمان 
 رقدددددددددددددد صددددددددددددداد قلبدددددددددددددي قمددددددددددددد
 بوجنددددددددددددددددددددددددددددددددددة ك نمددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 ورددددددددددددددددددارب قددددددددددددددددددد هددددددددددددددددددم أو
 ضدددددددددددددددددددددددددددددددعيفة أجفاندددددددددددددددددددددددددددددددا
 ك نمدددددددددددددددددددددددددددددددددددا مقلتدددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 الحسددددددددددددددددددن فيددددددددددددددددددا كامددددددددددددددددددل

 

 يسددددددددددددددددددددحر منددددددددددددددددددددا النظددددددددددددددددددددر 
 يقدددددددددددددددددددددح منددددددددددددددددددددا الرددددددددددددددددددددرر
 نددددددددددددددددددددددم عليددددددددددددددددددددددا الرددددددددددددددددددددددعر
 والقلددددددددددددددددددددب منددددددددددددددددددددا حجددددددددددددددددددددر
 مددددددددددددددددددددددن فعلددددددددددددددددددددددا تعتددددددددددددددددددددددذر
 (3)وفددددددددددددددي الددددددددددددددور  مختصددددددددددددددر 

 

 

 

 

 

 

 [مجزوء ال ز ]       :ألبي نوا 
 كددددددددددددددددددد ن  يابدددددددددددددددددددا أطلعدددددددددددددددددددن
 يزيدددددددددددددددددد  وج دددددددددددددددددا حسدددددددددددددددددنا

 لط التفتيدددددددددددددددددربعدددددددددددددددددين خدددددددددددددددددا
 ووج ددددددددددددددددددا سددددددددددددددددددابر  لددددددددددددددددددو

 

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددن أزرارف قمدددددددددددددددددددددددددددددددددرا 
 إذا مدددددددددددددددددددددا زدتدددددددددددددددددددددا نظدددددددددددددددددددددرا
 مدددددددددددددددددددن أجفاندددددددددددددددددددا الحدددددددددددددددددددورا
 (4)تصدددددددددددددددددوب مددددددددددددددددداءف قطدددددددددددددددددرا

 

 

 

 

 [مخل  البسيط]        :آخر
 يقظددددددددددددددددة أجفانددددددددددددددددا نعددددددددددددددددا 
 فددددددددي فيددددددددا مددددددددن  يددددددددرف حبدددددددداب
 يددددددددددددا حسددددددددددددن فعلددددددددددددا قبدددددددددددديح

 

 وخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ورد  وآ  
 لخمدددددددددددر  الريدددددددددددق وهدددددددددددو كدددددددددددا 
 (5)خالفدددددددت مدددددددا يوجدددددددب القيدددددددا  

 

 

 

   [السري ]     :القاضي أبو محمد عبد الوهاب

                                                                                                                    
توفي  ،تب ممتازراعر مجيد وكا (هد441)ولد في األندل  سنة  ،ابن مر  الكحل هو أبو عبد اهلل محمد بن إدري  (1)

وهمدا فدي  ،والبيتان وردا غيدر منسدوبين فدي األصدل .4/43ونفح الطيب  ،2/311ترجمتا في اإلحاطة  (.هد131)سنة 
 .معتمدًا في ا على الوافي 429 :للدكتور صالح جرار (مر  الكحل)كتاب 

 .وردت األبيات في األصل من غير عزو (2)

 .4/217والمقطوعة في ديوان ابن المعتز  .صلالبيتان األول وال اني ساقطان من اال (3)

 .942 :ديوان أبي نوا  (4)

 .ولم أجدها في ديوانا المطبوع .نسبت المقطوعة في المررقية البن رريق (5)
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 أنبدددددددددددددت وردًا ناضدددددددددددددرًا نددددددددددددداظر 
 فلددددددددددم منعددددددددددتم رددددددددددفتي قطف ددددددددددا

 

 فددددددددددي وجنددددددددددة كددددددددددالقمر الزاهددددددددددر 
 (1)والحكددددددددددم أن الددددددددددزرع للبدددددددددداذر 

 

 

   [الكامل]        :ابن س ل
 ومعطدددددددل والحلدددددددي يعردددددددق جيددددددددف
 إن جدددددداءني فيددددددا المددددددالم بردددددددب ة

 

 فتبدددددددين للوسدددددددا  عدددددددن وساسدددددددا 
 (2)م بنصدددددا وقياسدددددا صددددددع اليدددددرا

 

 

 [المنسرح]        :وجخر
 زار وكدددددددددددددددددم كدددددددددددددددددان ال يدددددددددددددددددرام
 ألددددددددددددددددددما بددددددددددددددددددي والظددددددددددددددددددالم راح
 وعلنددددددددددددي مددددددددددددن لمدددددددددددداف خمددددددددددددراً 
  دددددددددددددم  ندددددددددددددى للدددددددددددددوداع جيدددددددددددددداً 
 فقلدددددددددددت والقلددددددددددددب فدددددددددددي يديددددددددددددا

 

 هلل مددددددددددددددددددا تفعددددددددددددددددددل المدددددددددددددددددددام 
 فانجدددددددداب عدددددددددن وج دددددددددا الظدددددددددالم
 مددددددددا فددددددددف عددددددددن م ل ددددددددا ختددددددددام
 عليدددددددددددا مدددددددددددن أدمعدددددددددددي نظدددددددددددام
 (3)عليددددددددد  يدددددددددا قلبدددددددددي السدددددددددالم 

 

 

 

 

 

   [البسيط]        :وفي الخال
 وناضدددددر الخدددددد فدددددي إلحاظدددددا حدددددور
 كدددد ن خيالنددددا فددددي حسددددن صددددفحتا

 

 تكددددددداد تجرحدددددددا األلحددددددداظ بدددددددالنظر 
 (4)كواكدددب كسدددفت فدددي دارت القمدددر 

 

 

 [مخل  البسيط]    :وفي مدح السواد البن رريق

                                      
 :وردت المقطوعة في المررقية على النحو اجتي (1)

 بددددددددددددددت وردًا ناضدددددددددددددددرًا نددددددددددددددداظر أن
 فلدددددددددددم منعدددددددددددتم ردددددددددددفتي قطف دددددددددددا

 

 فدددددددددي وجندددددددددة كدددددددددالقمر الطدددددددددال  
 كدددددددددددددم أن الدددددددددددددزرع للدددددددددددددزارعوالح

 

 

للرداعر البيدداد  أبدي الفضدل محمدد عبدد العزيدز  3/442ونفح الطيب  .71 :4م 1وقد نسب هذان البيتان في الذخير  ق
وبعضد م ينسدب ا )وقال صاحب النفح تعليقدًا علدى البيتدين  (هد141)الدارمي أحد الوافدين على األندل  والمتوفى سنة 

 .أع ر لا على ترجمةولم  (.للقاضي عبد الوهاب

 .474 :تحقيق د. محمد فر  دغيم ،ديوان ابن س ل (2)

 .لم أهتد لقائل المقطوعة (3)

 .942 :رعر أبي البقاء الرند  (4)
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 دعابدددددددددددد  المسدددددددددددد  فاسددددددددددددتجيبي
 تي ددددددي علددددددى البدددددديف واسددددددتطيلي

 داد لدددددددددددددددونوال يرعددددددددددددددد  اسدددددددددددددددو 
 مددددددددددددددددن سددددددددددددددددواد (...ف نمددددددددددددددددا )

 

 يدددددددا مسددددددد  فدددددددي صدددددددبية وطيدددددددب 
 تيدددددددددددا ردددددددددددباب علدددددددددددى مرددددددددددديب
 كمقلدددددددددددددددة الردددددددددددددددادن الربيدددددددددددددددب
 (1)فدددددددي أعدددددددين الندددددددا  والقلدددددددوب 

 

 

 

 

 :آخر
 وسدددددددددددددوداء األديدددددددددددددم إذا تبددددددددددددددت
 رآهدددددددددددا نددددددددددداظر  فصدددددددددددبا إلي دددددددددددا

 

 تدددددددر  مددددددداء النعددددددديم جدددددددر  عليدددددددا 
 (2)ورددددددبا الردددددديء منجددددددذب إليددددددا 

 

 

 [لالطوي]        :الرضي
 أحبدددددد  يددددددا لددددددون الرددددددباب ألننددددددي
ددا فددال تلددم  إذا كنددت ت ددو  الظبددي أمل مم

 

 رأيتكمدددددا فدددددي العدددددين والقلدددددب تؤمدددددا 
ددا  هيددامي فددي الظبددي الددذ  كلددا لممم
(3) 

 

 

 

                                      
 .وهي ساقطة من األصل 31 :ديوان ابن رريق (1)

 .لم أهتد لقائل البيتين وهما ساقطان من األصل (2)

 .2/342يوان الرريف الرضي وهما في د ،البيتان ساقطان من األصل (3)
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   [السري ]         :آخر
 أرددددددددددددددب   لمسدددددددددددددد  وأرددددددددددددددب تا
 الردددددددددددد ا لددددددددددددذ لونكمددددددددددددا واحددددددددددددد

 

 قائمدددددددددددة فدددددددددددي لوندددددددددددا قاعدددددددددددد  
 (1)أنكمدددددددددا مدددددددددن طيندددددددددة واحدددددددددد  

 

 

   [البسيط]        :اجيوللخف
 غازلتددددددا مددددددن غددددددزال وج ددددددا فلددددددق
 تخدددددال خيالندددددا فدددددي ندددددور صدددددفحتا

 

 فمددددا عدددددا أن بدددددا فددددي خدددددف رددددفق 
 (2)كواكبدددًا بردددعاع الردددم  تحتدددرق 

 

 

   [الكامل]         :آخر
 تتدددددددنف  الصدددددددد باء فدددددددي ل واتددددددددة
 وك نمددددددددا الخدددددددديالن فددددددددي وجناتددددددددا

 

 كتدددددددنف  الريحدددددددان فدددددددي اجصدددددددال 
 (3)سددداعات هجدددر فدددي زمدددان وصدددال 

 

 

   [مجزوء الرمل]        :آخر
 وصدددددددددددددددددف الخدددددددددددددددددال أندددددددددددددددددا 
 إنمددددددددددددددددددددا خددددددددددددددددددددال حبيبددددددددددددددددددددي
 قطدددددددددددددر  مدددددددددددددن مددددددددددددداء عيندددددددددددددي

 

 أخرجددددددددددددددددددوف فددددددددددددددددددوق حدددددددددددددددددددف 
 فمدددددددددددددددددن الرددددددددددددددددديء وضددددددددددددددددددف
 (4)قطددددددددددرت فددددددددددي جمددددددددددر خدددددددددددف 

 

 

 

   [مخل  البسيط]      :ولي في العذار
 أطددددددددددددل فددددددددددددي وج ددددددددددددا العددددددددددددذار
 وابدددددددددديفا وجددددددددددا واحمددددددددددرا خدددددددددددا 
 فمدددددددددددددددددددددددددن رآف رأ  رياضددددددددددددددددددددددددداً 

 

 عتددددددددددددددددذار  وفيددددددددددددددددا للعارددددددددددددددددق ا 
 واخضددددددددددددددددرا بين ددددددددددددددددا العددددددددددددددددذار  
 (5)األ  والدددددددددددددددددددورد والب دددددددددددددددددددار 

 

 

 

                                      
ينظدر  .ورد البيتان في األغاني وزهر اجداب والوافي منسوبين ألبي حف  الرطرنجي والصحيح أن ما لبرار بن يرد (1)

 .1/12ديوانا 

 .444 :ديوان ابن خفاجة (2)

بددن بليطددة ردداعر  وهددو ردداعر األندددل  األسددعد (األسددعد)البيتدان غيددر منسددوبين فددي األصددل ونسددبا فددي المرددرقية لددد  (3)
 .421 :والمطرب ،971 :2م 4ترجمتا واألبيات في الذخير  ق .المعتصم بن صمادح أيام الطوائف

 .لم أهتد لقائل األبيات (4)

 :على النحو اجتي 922 :وردت االبيات في رعر أبي البقاء الرند  (5)
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   [مخل  البسيط]       :الخفاجي
 أطددددددددددددلا فددددددددددددي وج ددددددددددددا العددددددددددددذار
 واسدددددددددددودا هدددددددددددذا وابددددددددددديفا هدددددددددددذا

 

 فافتضدددددددددددددددددددددح األ  والب دددددددددددددددددددددار 
 (1)فددددددددددددداجتم  الليدددددددددددددل والن دددددددددددددار

 

 

   [السري ]         
 ونددددددددداظر عدددددددددن ندددددددددرج  ناضدددددددددر
 لعمددددددددددددة اللمددددددددددددة فددددددددددددي رأسددددددددددددا

 

 ا عددددددن جلندددددداريدددددديسددددددفر مددددددن خد 
 (2) ذؤابددددددة فدددددددي خددددددددف مدددددددن عدددددددذا

 

 

   [السري ]        :ابن المعتز
دددددددددددددددددت عدددددددددددددددددذاراف بتقبيلدددددددددددددددددا  هما
 وقامددددددددت الحددددددددرب علددددددددى سدددددددداق ا
 فدددددددددددذل  المحمدددددددددددر مدددددددددددن خددددددددددددف

 

 فجدددددددددددددددردت عينددددددددددددددداف سددددددددددددددديفين 
 بدددددددددددددددددين أميدددددددددددددددددرين قتدددددددددددددددددولين
 (3)دمددددددددداء مدددددددددا بدددددددددين الفدددددددددريقين 

 

 

 

   [مجزوء الرمل]       :وجخر
 لحدددددددددددددددددددظ مدددددددددددددددددددوال  وخدددددددددددددددددددداف

 عددددددددددددددددددددددذار وبدددددددددددددددددددددددا فيددددددددددددددددددددددا
 دعدددددددددددددددددوا السددددددددددددددددديف قضددددددددددددددددديباً 

 

 صددددددددددددددددفحة السدددددددددددددددديف وحددددددددددددددددداف 
 هددددددددددددددددددددو الردددددددددددددددددددد ا فرندددددددددددددددددددددف
 (4)والددددددددددددددددذ  يعنددددددددددددددددون قدددددددددددددددددف 

 

 

 

   [السري ]        :وجخر
 لمدددددددددا ازدهدددددددددى بالتيدددددددددا والعجدددددددددب  دعدددددددددوت بالردددددددددعر علدددددددددى خدددددددددداف

 

                                                                                                                    

 وافددددددددددددددى وقددددددددددددددد زانددددددددددددددا جمددددددددددددددال
  ال دددددددددددددددة مدددددددددددددددا ل دددددددددددددددا م دددددددددددددددال
 فمدددددددددددددددددددددددددددن رآف رأ  رياضددددددددددددددددددددددددددداً 

 

 قا اعتدددددددددددددددددذارفيددددددددددددددددا لعردددددددددددددددددا 
 الوجددددددددددددددددا والخددددددددددددددددد والعددددددددددددددددذار
 الددددددددددددددددددددددددود واأل  والب ددددددددددددددددددددددددار

 

 

 

 

 .البيتان غير موجودين في ديوان ابن خفاجة (1)

 .لم أهتد لقائل البيتين (2)

 .األبيات غير موجود  في ديوان ابن المعتز (3)

 ولم أهتد لقائل ا ،األبيات ساقطة من األصل (4)
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 فانبددددددددددددددددت اهلل لددددددددددددددددا عارضددددددددددددددددام 
 فرددددددددددددعر  تنبددددددددددددت فددددددددددددي خددددددددددددداف

 

 زدت بدددددددددددا كربدددددددددددًا إلدددددددددددى كربدددددددددددي 
 (1)ورددددددددوكة تيددددددددرز فددددددددي قلبددددددددي 

 

   [مخل  البسيط]       :(2)ي ذما وف
 مدددددددددددددددددا فعدددددددددددددددددل اهلل بددددددددددددددددددالي ود
 وال بفرعدددددددددددددددددددددددون إذ عصددددددددددددددددددددددداف

 

 وال بعددددددددددددددددددددددددددددداد وال  مدددددددددددددددددددددددددددددود 
 (3)مددددددددا فعددددددددل الرددددددددعر بالخدددددددددود 

 

 

   [السري ]        :وجخر
 يددددددددا اي ددددددددا الصددددددددب المعنددددددددى بددددددددا
د مددددددددا احمددددددددرا مددددددددن وج ددددددددا  سددددددددوا

 

 هدددددددددددا هدددددددددددو ال خدددددددددددلا وال خمدددددددددددرا  
وعدددددددداد فحمددددددددًا ذلدددددددد  الجمددددددددرا 
(4) 

 

 

  [الطويل]         :آخر
 عددددذير  مددددن وجددددا خبددددا جددددل  نددددارف
 فددددال عجددددب أنددددي سددددلوت وقددددد عددددال

 

 وجددددفا األنيددددق اليددددف مددددن جلنددددارف 
 (5)علددددى نددددار خديددددا دخددددان عددددذارف 

 

 

 [البسيط]         :آخر
 االن حددددين بدددددا فددددي وج دددد  الرددددعر
 كددددددد ن وج ددددددد  إذ الح العدددددددذار بدددددددا

 

 رأيددددت فيدددد  الددددذ  قددددد كنددددت أنتظددددر 
 (6)قمددددر بددددر  تالقددددى بددددا التنددددين وال

 

 

 [الكامل]     :(7) (البن خروف)وفي صبي 

                                      
 .لم أهتد لقائل األبيات (1)

 .ذم السواد أ  في (2)

 .لم أهتد لقائل البيتين (3)

 :ورواية البيت ال اني فيا ،472 :البيتان البن خفاجة (4)

د مدددددددددددا وراد مدددددددددددن وج دددددددددددا  سدددددددددددوا
 

 فدددددددددددددال فحمدددددددددددددًا ذلددددددددددددد  الجمدددددددددددددرا  
 

 

 .لم أهتد لقائل البيتين (5)

 .لم أهتد لقائل البيتين (6)

 .ما بين القوسين زياد  من المررقية (7)
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 ومندددددددوع الحركدددددددات يلعدددددددب بدددددددالن ى
 متدددددددد ود كاليصددددددددن فددددددددوق ك يبددددددددا
 بالعقددددددددل يلعددددددددب مقددددددددباًل أو مدددددددددبراً 
 ويضدددددددددم للقددددددددددمين مندددددددددا رأسدددددددددا

 

 لددددي  المحاسددددن عنددددد خلدددد  لباسددددا 
 متالعدددددددب كدددددددالظبي عندددددددد كناسدددددددا
 كالدددددهر يلعددددب كيددددف ردددداء بناسددددا
 (1)كالسددددديف ضدددددما ذبابدددددا لرياسدددددا 

 

 

 

 

 [متقارب]   :(2) (وفي صوفي لرضوان بن خالد المالقي)
 إلددددددددى كددددددددم تنددددددددام عددددددددن السدددددددداهر
 عددددددددددددددددلت بوصدددددددددددددددل  لدددددددددددددددي أوالً 
 أال بددددددددددددددد بي أندددددددددددددددت مدددددددددددددددن وارد
 لدددددددا نيمدددددددة اليصدددددددن لمدددددددا ان ندددددددى
 فدددددددددددددددتل ج ألحاندددددددددددددددا مسدددددددددددددددمعي
 إذا دار  دددددددددددددددم هدددددددددددددددو  فجددددددددددددددد  
 أمددددددددددددددددددد أغالطددددددددددددددددددا راحتددددددددددددددددددي

 

 وتبخدددددددددل بالوصدددددددددل يدددددددددا هددددددددداجر  
 فمددددددا لدددددد  قددددددد جددددددرت فددددددي اجخددددددر 
 كدددددددددددريم علددددددددددديا ومدددددددددددن صدددددددددددادر
 ولمدددددددددددا رددددددددددددا نيمدددددددددددة الطدددددددددددائر
 وتددددددددددددددددب ج أزهددددددددددددددددارف ندددددددددددددددداظر 
 (3)إلددددددددى األرف كددددددددالكوب اليددددددددائر
 (4)عسددددددددددداف يمددددددددددددا يدددددددددددد العدددددددددددا ر

 

 

 

 

 

 

 

  [مجزوء الرجز]   :ابن عمار ،وفي صفة الرراب والسم ]]
 نددددددددددددددددددددددددددددددددداولني المعتمدددددددددددددددددددددددددددددددددد
 مملددددددددددددددددددددددددددددددددددددؤ  فارغددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

 

 لؤلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددؤ  تتقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  
جامدددددددددددددددددددددددددددددد  تطدددددددددددددددددددددددددددددرادا 
(5) 

 

 

 [الكامل]        :(6)حفي المص
                                      

وقدد خلدط المقدر  فدي الدنفح بيندا وبدين ابدن خدروف  ،ن علي بن محمد بن خروف القرطبيابن خروف هو أبو الحس (1)
 .4/11تنظر األبيات في الميرب  (.هد122)توفي ابن خروف سنة  .النحو  عندما ترجم لا

  .ما بين القوسين ساقط من األصل (2)

 .البيت ساقط من المررقية (3)

  :قددددددال عنددددددا ابددددددن سددددددعيد (.هددددددد134)القي المتددددددوفى سددددددنة األبيددددددات ألبددددددي النعدددددديم رضددددددوان بددددددن خالددددددد المدددددد (4)
 ،.. رأيتدا بمالقدة ي ديم مدن اليدرام فدي كدل واد.دمدل األخدالق ،مخدالط للكبدراء واألعيدان ،مر ور في الرعر واإلحسدان)

 .494 :اختصار القدح المعلى (.واغتنمت في صحبتا أيامًا ك ن ا جم  وأعياد

 .ولم ينسب ما لا أ  مصدر آخر .الذ  أنجزف الدكتور صالح خال  البيتان غير موجدين في رعر ابن عمار (5)

قضدى  ،وراعر جيدد معدروف ،رجل بارز ولي الحجابة للحكم المستنصر .هو أبو الحسن جعفر بن ع مان المصحفي (6)
 .249 :الحلة ،13 :4م 1ترجمتا في الذخير  ق (.هد392)عليا المنصور بن أبي عامر سنة 
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 عبددددددل الزمددددددان بجسددددددم ا فتسددددددترت
 خفيدددددددددت علدددددددددى ردددددددددرااب ا فك نمدددددددددا

 

 عددددن عينددددا فددددي  ددددوب نددددور سددددابغ   
 (1)يجددددددون ريادددددًا فدددددي إنددددداء فدددددار   

 

 

 :أبو نوا 
 رقا الزجددددددددددددا  وراقددددددددددددت الخمددددددددددددرا 
 فك نمدددددددددددددددددا خمدددددددددددددددددر وال قددددددددددددددددددح

 

 فتردددددددددددددداب ا فتردددددددددددددداكل األمددددددددددددددرا  
 (2)وك نمدددددددددددددا قددددددددددددددح وال خمدددددددددددددر 

 

 

 [الكامل]        :أبو تمام
 راحس إذا مددددددددا الددددددددراح كددددددددن مطي ددددددددا
 عنبيددددددددددة ذهبيددددددددددة سددددددددددكبت ل ددددددددددا
 صدددعبت فدددراف المدددز  سددديء خلق دددا
 خرقددددددداء يلعدددددددب بدددددددالعقول حباب دددددددا
 تخفدددددددي الزجاجدددددددة لون دددددددا وك ن دددددددا

 

 كانددددددت مطايددددددا الرددددددوق لألحردددددداء 
 ذهددددددب المعدددددداني صدددددداغة الرددددددعراء
 فتعلمدددددت مدددددن حسدددددن خلدددددق المددددداء
 كتالعدددددددددددب األطفدددددددددددال باألسدددددددددددماء

 (3)[[ر إندددداءفددددي الكددددف قائمددددة بييدددد
 

 

 

 

 

 

                                      
 .2/213 البيتان في الحلة (1)

أما كتب األدب فتنسب البيتدين للصداحب  .البيتان غير موجودين في أ  طبعة من طبعات ديوان أبي نوا  الموجود  (2)
 .2/12معاهد التنصي   ،3/231ينظر م اًل يتيمة الدهر  .بن عباد

  .وما بين القوسين الكبيرين ساقط من األصل .4/492ررح ديوان أبي تمام الصولي  (3)
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 [البسيط]         :آخر]]
 وكلمددددا غربددددت كالرددددم  فددددي فمددددا

 

 (1)أبقددت علددى خدددف مددن نورهددا رددفقا  
 

 [متقارب]         :آخر
 وقضددددددددب مددددددددن الرددددددددم  مصددددددددفر 
 فتعردددددددددددددوا الفدددددددددددددراش لنوري مدددددددددددددا

 

 وكددددددددد   تاددددددددددارا كلدددددددددون العقيدددددددددق 
 (2)ف مددددددددا حريددددددددق وأمددددددددا غريددددددددق 

 

 

   [رحالمنس]         :ولي
 وق ددددددددددددددددددو  عذبددددددددددددددددددة معتقددددددددددددددددددة
 ك ن ددددددددددددددددا والنددددددددددددددددديم يمزج ددددددددددددددددا

 

 تقدددددددح زنددددددد السددددددرور فددددددي القدددددددح 
 (3)تضدددح  فدددي ك سددد ا مدددن الفدددرح 

 

 

والبددن مجبددر مددن قصدديد  يصددف ب ددا مقصددور  صددنعت للمنصددور فددي سددجد  الجددام  
 [الكامل]        :بمراكش

 طدددددورًا تكدددددون بمدددددن حوتدددددا محيطدددددةً 
 وتكدددددددون طدددددددورًا عدددددددن م محجوبدددددددة

 ام يزورهددددددددافددددددددتذا أحسددددددددت باإلمدددددددد
 يبددددددددو فتبددددددددأ  دددددددم تخفدددددددى بعددددددددف

 

 فك ن دددددددددا سدددددددددور مدددددددددن األسدددددددددوار 
 وك ن ددددددددددا سددددددددددر  مددددددددددن األسددددددددددرار
 فددددددي قوم ددددددا قامددددددت إلددددددى الددددددزوار 

 (4)[[كتلددددددددددون ال دددددددددداالت لألقمددددددددددار
 

 
 
 

 [متقارب]    :ومن المختار بالباب قول ابن حمدي 
 قضدددددت فدددددي الصدددددبا الدددددنف  أوطارهدددددا
 نعدددددددددددم وأجيلدددددددددددت قدددددددددددداح ال دددددددددددو 

 سددددددددددددلم آالت دددددددددددداوأفنيددددددددددددتا فددددددددددددي ال
 كميدددددددددددددت ل دددددددددددددا فدددددددددددددرح بدددددددددددددالفتى

 ف بلي دددددددددددددددا الرددددددددددددددديب إندددددددددددددددذارها 
 علي ددددددددددددددا فقسددددددددددددددمن أعرددددددددددددددارها
 (5)وأعدددددددددددددت للحدددددددددددرب أوزارهدددددددددددا 

 ارهدددددددددددددداإذا حددددددددددددددلا بددددددددددددددالل و أدو 

 

 

 

 

 

                                      
 .أهتد لقائل البيتلم  (1)

 .لم أهتد لقائل البيتين (2)

 .174 :رعر أبي البقاء الرند  (3)

  .وما بين القوسين الكبيرين ساقط من األصل .3/237تنظر أبيات ابن مجبر في النفح  (4)

 :رواية البيت في الديوان (5)

 ف فنيددددددددددت فددددددددددي الحددددددددددرب آالت ددددددددددا
 

 وأعددددددددددددددددددت للسددددددددددددددددلم أوزارهددددددددددددددددا 
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 وسددددددددددددددددددددددددددددداقية زررت كف دددددددددددددددددددددددددددددا
 تددددددددددددددددددددددددددددددددددير بياقوتدددددددددددددددددددددددددددددددددة در 
 وراهبددددددددددددددددددددة غلاقددددددددددددددددددددت ديرهددددددددددددددددددددا
 هدددددددددددددددانا إلي ددددددددددددددا رددددددددددددددذا ق ددددددددددددددو 
 فمددددددددددددا فدددددددددددداز بالمسدددددددددددد  إال فتددددددددددددىً 
 وضددددددددددددددددعت بميزان ددددددددددددددددا درهمددددددددددددددددي
 وعدددددددددددددنا إلددددددددددددى هالددددددددددددة أطلعددددددددددددت
 وقدددددددددددد سدددددددددددكانت حركدددددددددددات األسدددددددددددى
 ف دددددددددددددذ  تعدددددددددددددانق عدددددددددددددودًا ل دددددددددددددا
 وراقصددددددددددددددددددة لقطددددددددددددددددددت رجل ددددددددددددددددددا
 وقضددددددددددب مددددددددددن الرددددددددددم  مصددددددددددفر 

 الددددددددددددياجي علدددددددددددى رأسددددددددددد ا تاقدددددددددددلا 
 وقددددددددددددد أسددددددددددددقطت نقطددددددددددددًا دون ددددددددددددا
 ك نادددددددددددددددددددددا نسدددددددددددددددددددددلط آجال دددددددددددددددددددددا
 ذكددددددددددددددددددرتا صددددددددددددددددددقلية واألسددددددددددددددددددى
 ولددددددددددددوال ملوحددددددددددددة مدددددددددددداء البكدددددددددددداء
 فددددددددان كنددددددددت أاخرجددددددددت مددددددددن جنددددددددة
 ضدددددحكت ابدددددن عردددددرين مدددددن صدددددبو 
 فددددددددددددال تعظمددددددددددددنا لدددددددددددددي  الددددددددددددذنوب

 

 علدددددددددى عندددددددددق الظبدددددددددي أزرارهدددددددددا 
 فددددددددددتيم  فددددددددددي مائ ددددددددددا نارهددددددددددا
 فكنددددددددددددا مدددددددددددد  الليددددددددددددل زوارهددددددددددددا
 تدددددددددددددددددذي  ب نفددددددددددددددددد  أسدددددددددددددددددرارها
 تدددددددددددددددديمم داريددددددددددددددددن أو دارهددددددددددددددددا
 (1)فسدددددددديال فددددددددي الكدددددددد   دينارهددددددددا

 علدددددددددى قضدددددددددب البدددددددددان أقمارهدددددددددا
 قيددددددددددددددددددان تحددددددددددددددددددر  أوتارهددددددددددددددددددا
 (2)إذا حدددددددددددلا بدددددددددددالل و أدوارهدددددددددددا 

 حسددددددددددداب يدددددددددددد نقدددددددددددرت طارهدددددددددددا
 (3))تريدددددددد  مددددددددن النددددددددور نوارهددددددددا 

 ور أسدددددددددددددددتارهافت تددددددددددددددد  بدددددددددددددددالن
 كمددددددددا تسددددددددقط القصددددددددب أزهارهددددددددا 
 علي ددددددددددددددا فتمحددددددددددددددق أعمارهددددددددددددددا
 ي دددددددددددددددديِّج للددددددددددددددددنف  تددددددددددددددددذكارها
 حسددددددددددددددبت دمددددددددددددددوعي أن ارهددددددددددددددا
 فددددددددددددددددداني أحددددددددددددددددددال أخبارهدددددددددددددددددا
 بكيددددددددددت ابددددددددددن سددددددددددتين أوزارهددددددددددا
 (4)إذا كدددددددددددددان ربددددددددددددد  غفارهددددددددددددددا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 :ديوانرواية البيت في ال (1)

 طرحدددددددددددددددت بميزان دددددددددددددددا درهمدددددددددددددددي
 

 فددددددددددداجرت مدددددددددددن الددددددددددددن دينارهدددددددددددا 
 

 

 :رواية البيت في الديوان (2)

 ف دددددددددددذ  تعدددددددددددانق لدددددددددددي عودهدددددددددددا 
 

 و تلدددددددددددددددددد  تقبددددددددددددددددددل مزمارهددددددددددددددددددا 
 

< 

 (.تري  من النار نوارها) :في الديوان (3)
 .492 :القصيد  في ديوان ابن حمدي  (.فما زال رب  غفاارها) :في الديوان (1)
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 [الكامل]       :(1)ق  ابن قال
 عقددددددددددوا الردددددددددعور معاقدددددددددد التيجدددددددددان
 ومرددددددوا وقددددددد هددددددزا الرددددددباب قدددددددودهم
وا الدددددددددذوائب والدددددددددذوابل وان ندددددددددوا  جدددددددددرا

رادًا فقلدددددددددددددددت  أراقدددددددددددددددمس  :وتوردددددددددددددددحوا زا
 ولربمددددددددا عطفددددددددوا الكعددددددددوب فواصددددددددلوا
 فدددددددي حيدددددددل أزهدددددددى السدددددددم ر  ردددددددرار 
 وعددددددال خطيددددددب السدددددديف منبددددددر راحددددددة

 يا مررع الرمح الصقيل سناندددددا

 رددددددم  الددددددراح يسددددددط  نورهدددددداهاتيدددددد  
 وهددددددددددالل رددددددددددعبان يقددددددددددول مصددددددددددراحاً 
 ال تسددددددددقني ا مددددددددن محدددددددداجر نددددددددرج 
 يددددددددا دارهددددددددا ممزوجددددددددة قددددددددد خالطددددددددت
رق واألوراق قدددددددد هتفدددددددت علدددددددى  والدددددددوا
 فكددددددددددددد ن أوراق اليصدددددددددددددون سدددددددددددددتائر

 

 وتقلددددددددددددددددوا بصدددددددددددددددورام األجفدددددددددددددددان 
 هدددددددددددزا الكمدددددددددددا  عوامدددددددددددل المدددددددددددراان
 ف نددددددددوا عندددددددداني محصددددددددن وحصددددددددان
 خلعدددددددددت مالبسددددددددد ا علدددددددددى اليدددددددددزالن

 (2)ل اليدددددداب وال عبددددددان مددددددا بددددددين ليدددددد
 رفدددددددد  القتددددددددام ل ددددددددا منددددددددار دخددددددددان
 يتلددددددددددو عليددددددددددا مقاتددددددددددل الفرسددددددددددان
 (3)أمسدددد  فلدددددي  اليدددددوم يدددددوم طعدددددان 

 مدددددددن خلدددددددف غددددددديم أبدددددددارق وقنددددددداني
 بيدددددد  غصدددددبت الندددددون مدددددن رمضدددددان
 (4)حسددددبي التددددي بمحدددداجر السوسددددان 

 بالياسدددددددددددددمين ردددددددددددددقائق النعمدددددددددددددان
 خضددددددر اليصددددددون ب عددددددذب األلحددددددان
 (5)وكدددددد ن أصددددددوات الطيددددددور أغدددددداني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [الخفيف]        :ولي

                                      
كدان رداعرًا ممتدازًا  ،و أبو الفتح نصر اهلل بن عبد اهلل بدن مخلدوف اللخمدي المرد ور بالقاضدي األعدزه :ابن قالق  (4)

وتدوفي سدنة  (،هدد432)ولد بمصر سنة  .سافر إلى صقلية واليمن ومدح كبار رجال عصرف .ورجاًل مر ودًا لا بالفضل
وفيددات األعيددان  ،47/221عجددم األدبدداء م ،4/414ترجمتددا فددي الخريددد   .ولددا ديددوان مطبددوع أك ددر مددن مددر  (،هددد419)

4224. 

 .البيت غير موجود في الديوان(2)

 :رواية البيت في الديوان (3)

 يا مرسل الرمح الصقيل سنانا
 

 أمس  فلي  اليوم يوم سنان 
 

 

 .البيت غير موجود في الديوان (4)

 .424 :نررف خليل مطران ،ديوان ابن قالق  (5)
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 علالندددددددددي بدددددددددذكر تلددددددددد  الليدددددددددالي
 لسددددددت أنسددددددى للحددددددب ليلددددددة أندددددد 
 غفدددددددددل الددددددددددهر والرقيدددددددددب فبتندددددددددا
 ضددددددددمنا ضددددددددمة الوردددددددداح عندددددددداق
 فبددددددددددرادت الحرددددددددددا بلدددددددددد م بددددددددددرود
 وكدددددددؤو  المددددددددام تجلدددددددو عروسددددددداً 
 وبنحدددددددددر الددددددددددجى ذوابدددددددددل ردددددددددم 
 يباً وال ريدددددددددددا تمددددددددددددا كفدددددددددددًا خضددددددددددد

 وكددددددددد ن الصدددددددددباح إذا الح سددددددددديف
 ومسددددددددحنا الكددددددددر  إلددددددددى غانيددددددددات
 فدددددي ريددددداف تبسدددددم الحسدددددن في دددددا
 وجددددددددر  عدددددددداطرا النسدددددددديم علددددددددديالً 
 فاكتسدددددى الددددددهر المدددددة مدددددن لمددددداف
 يدددددددا ليدددددددالي مندددددددي سدددددددالم علي دددددددا

 

 وع ددددددددددددددود ع دددددددددددددددت ا كدددددددددددددداجلي 
 صددددال في ددددا علددددى النددددو  بالوصددددال
 فعجبندددددددددا مدددددددددن اتفددددددددداق المحدددددددددال
 بيمدددددددددددددددين معقدددددددددددددددود  بردددددددددددددددمال

 ا لدددددي خبددددداليلدددددم يدددددزل حتدددددى خبددددد
 أضدددددح  المدددددز   يرهدددددا عدددددن جلدددددي
 عكسددددت فددددي الزجددددا  نددددور الددددذبال
 أعجمددددددت بالسددددددما  نددددددور ال ددددددالل
 (1)ينتضدددددى مدددددن غدددددين مددددديم ودال 

 غانيددددددددددات بكددددددددددل سددددددددددحر  حددددددددددالل
 ليمددددددددددددددددام بكددددددددددددددددت دمددددددددددددددددوع جل
 يت ددددددداد  بدددددددين الصدددددددبا والجمدددددددال
 إن رمددددددددى القطدددددددددر نحدددددددددرف بنبدددددددددال
 (2)أتراهددددددددا تعددددددددود تلدددددددد  الليددددددددالي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [الكامل]   :(3)( (ومما يتعلق بذل  قولي وأنا بمراكش))
 بجمددددددال مددددددا ضددددددمت عددددددر  األزرار
 بدددددالحجر بدددددالحجر المكدددددرم بالصدددددفا
 بدددددددددداهلل إال مددددددددددا قضدددددددددديت لابانددددددددددةً 
 ويكددددف مددددن أرددددجان صددددب يرددددتكي
 بلاددددغ ألندددددل  السددددالم وصددددف ل ددددا
ذا مدددددددددررت برندددددددددد  ذات المندددددددددى  وا 

 وأهل دددددداسددددددلام علددددددى تلدددددد  الددددددديار 

 بددددددذمام مدددددددا بالحدددددددب مدددددددن أسدددددددرار 
 بالبيددددددددددددت باألركددددددددددددان باألسددددددددددددتار
 تقضدددددي ب دددددا وطدددددرًا مدددددن األوطدددددار

 وقلددددددددة األنصددددددددارجددددددددور الزمددددددددان 
 مدددددا فدددددي  مدددددن ردددددوق وبعدددددد مدددددزار
 (4)والددددددددراح والريمددددددددو  واللددددددددوزار 

 فددددددددالقوم قددددددددومي والددددددددديار ديددددددددار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (.ينتضى من غين وميم ودال)وفي المررقية  (يم ميم ودالينتضى من غ) :في األصل (1)

 .924 :ينظر رعر أبي البقاء الرند  .البيت األخير ساقط من المررقية (2)

 .ما بين القوسين ساقط من المررقية (3)

 .ألفاظ لم أق  على معاني ا (الريمو  و اللوزار) (4)
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 حيدددل اسدددتوت تلددد  المديندددة معصدددماً 
 وامتدددددد فدددددي تلددددد  البطددددداح أمام دددددا
 وتنسددددمت ريددددح المنددددى تلدددد  المنددددى
 والددروف قددد سددامى السددماء بحسددنا
 فكددددددد ن ذا  اليصدددددددن فيدددددددا مجددددددددر 

 العليدددددددددددددددا لندددددددددددددددا متنكدددددددددددددددر (...)
 حيددل انت ددت فددي الحسددن كددل حديقددة
ر  واليصددددددن فددددددي حركاتددددددا متحدددددديا ا
 ويكدددددداد قلددددددب الصددددددب يفنددددددى رقددددددة

 ا مددددددددن ليلددددددددةهلل كددددددددم بتنددددددددا ب دددددددد
 ولكدددم قطعندددا الددددهر فدددي ظدددل الصدددبا
 عدددددديش تالعبددددددت الخطددددددوب بع دددددددف
 ومعاهدددددددددد كاندددددددددت علددددددددديا كريمدددددددددة
 وا حسدددددرتا مدددددن ذكدددددر أيدددددام الصدددددبا
 يدددا رب خدددذ بيدددد  مدددن الدددذنب الدددذ 
 ال ت خددددددذ الجدددددداني بمددددددا هددددددو أهلددددددا

 

 ولددددو  علي ددددا الن ددددر نصددددف سددددوار 
 مدددددا ردددددئت مدددددن ظدددددل ومددددداء جدددددار
 فتبسدددددددددمت فدددددددددي أوجدددددددددا النظادددددددددار
 لمددددددددا ازدهددددددددى بددددددددالن ر واألزهددددددددار
 وكددددددددددد ن ذا  الزهدددددددددددر فيدددددددددددا درار 
 (1)فيدددددا مددددددن األسدددددماع واألبصددددددار 

 فدددددداح كددددددل عددددددراروجددددددر  النعدددددديم و 
 بدددددددددين الينددددددددداء وغنادددددددددة األطيدددددددددار
 بددددددددين النرددددددددديد ونيمدددددددددة األوتدددددددددار
ر مددددددددن األسددددددددحار ددددددددحم  وك ن ددددددددا سم
 مدددددددا بدددددددين أعدددددددذار وخلددددددد  عدددددددذار
 حتدددددددى غددددددددا خبدددددددرًا مدددددددن األخبدددددددار
 لددددم يبددددق لددددي من ددددا سددددو  التددددذكار
 هدددددا قدددددد بددددددا رددددديبي فددددد ين وقدددددار 
 أندددددددا حدددددددائر فدددددددي بحدددددددرف الزاخدددددددار
 (2)واغفددر بجدداف المصددطفى المختددار 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ((ن اية الجزء األول))

 

 

                                      
 .ما بين القوسين لفظة مطموسة (1)

 (واغفدر لدي بجداف المصدطفى المختدار) :وقد ورد عجز البيدت األخيدر فدي األصدل .كل ا من المررقية القصيد  ساقطة (2)
 .924 :ينظر رعر ابي البقاء الرند  .وهو خط  واضح
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 ((المصددددادر والمراجددددد ))

 
 .القرآن الكريم .4
أطروحدة دكتدوراف مقدمدة  ،مقداد رحديم :اتجاهات نقد الرعر في عصر بني األحمر .2

 .4797جامعة بيداد  ،إلى مجل  كلية اجداب

 ،تحقيددق مصددطفى السددقا ،المقددر  التلمسدداني :أزهددار الريدداف فددي أخبددار عيدداف .3
مطبعددة لجنددة التدد ليف والترجمددة  ،القدداهر  ،عبددد الحفدديظ رددبلي ،إبددراهيم األبيددار 

 .4737والنرر 

تحقيددق محمددد عبددد اهلل  ،لسددان الدددين بددن الخطيددب :اإلحاطددة فددي أخبددار غرناطددة .1
 (.د.ت)مصر  ،دار المعارف ،عنان

ابددن سددعيد أبددو الحسددن يحيددى بددن  :ار القدددح المعلددى فددي التدداريخ المحلددىاختصدد .4
تحقيدق  ،اختصدرف أبدو عبدد اهلل محمدد بدن عبدد اهلل بدن خليدل (،هدد194ت )موسى 

 .4792 ،2ط ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،إبراهيم األبيار 

ألبي بكر محمد بن  :(مطل  األنوار ونزهة البصائر واألبصار)أدباء مالقة المسمى  .1
دار  ،بيددروت ،حققدا وقدددم لددا الددكتور صددالح جددرار (،هددد137ت )خمدي  المددالقي 

 .4777 ،4ط ،الرسالة

 .3ط ،القاهر  ،خير الدين الزركلي :األعالم .9

 .4792 ،دار ال قافة ،بيروت ،أبو الفر  األصف اني :األغاني .9

أبددو الفضددل  تحقيددق محمددد (،هددد143ت )علددي بددن ظددافر األزد   :بدددائ  البدائددة .7
 .4792 ،مكتبة األنجلومصرية ،القاهر  ،إبراهيم
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 ،4ط ،مكتبددة المعددارف ،بيددروت ،أبددو الفددداء الحددافظ ابددن ك يددر :البدايددة والن ايددة .42
4711 

 ،الدددكتور محمددد رضددوان الدايددة –ردداعر ر دداء األندددل   –أبددو البقدداء الرنددد   .44
 .4791 ،4ط ،بيروت

 .طبعة الكويت ،الزبيد محمد مرتضى  :تا  العرو  في جواهر القامو  .42

دار  ،بيدروت ،تحقيدق علدي ردبر  ،أبو القاسدم بدن عسداكر :تاريخ مدينة دمرق .43
 .4774 ،الفكر

 مؤسسدددة  ،بيدددروت ،الددددكتور إحسدددان عبدددا  :تددداريخ النقدددد األدبدددي عندددد العدددرب .41
 .4794 ،الرسالة

مؤسسدة  ،بيدروت ،الدكتور محمد رضوان الداية :تاريخ النقد األدبي في األندل  .44
 .4773 ،2ط ،لةالرسا

تحقيدق الددكتور  (،هدد149ت )أبو عبد اهلل ابدن االبدار القضداعي  :الحلة السيراء .41
 .4713 ،4ط ،القاهر  ،حسين مؤن 

 ،تحقيق الدكتور ركر  فيصدل ،العماد األصب اني :خريد  القصر وجريد  العصر .49
 .مطبوعة مجم  اللية العربية ،دمرق

  4792 ،4ط ،دار المعارف ،مصر ،يالدكتور الطاهر أحمد مك :دراسات أندلسية .49

 تحقيددق كددوركي   ،أبددو الحسددن علددي بددن محمددد المعددروف بالرابرددتي :الددديارات .47
 .4711 ،مطبعة المعارف ،بيداد ،عواد

  ،تحقيدددق سدددعد كدددريم الفقدددي (،هدددد494ت )ديدددوان االمدددام عبدددد اهلل بدددن المبدددار   .22
 (.د.ت)دار اليقين  ،المنصور  ،مصر

دار اليدد  ،مصدر ،يدق الددكتور أحمدد أحمدد ردتيو جم  وتحق :ديوان االمام علي .24
 .2223 ،4ط ،الجديد
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  ،عنددي بتحقيقددا ورددرحا والتعليددق عليددا حسددن كامددل الصدديرفي :ديددوان البحتددر  .22
 .4799 ،3ط ،دار المعارف ،مصر

رددرح وتحقيددق علددي  :(هدد141ديدوان الت ددامي )أبددو الحسدن علددي بددن محمددد  ت  .23
 .4799 ،دار ال الل ،بيروت ،نجيب عطو 

 .2224 ،2ط ،دار المعرفة ،بيروت ،اعتنى با حمد وطماا  :ان الحطيئةديو  .21

 ،صددححا وقدددم لددا الدددكتور إحسددان عبددا  :(هددد429ت )ديددوان ابددن حمدددي   .24
 .4712 ،دار صادر ،بيروت

منرد    ،اإلسدكندرية ،تحقيق الدكتور سيد غداز  :(هد433ت )ديوان ابن خفاجة  .21
 (.د.ت) 2ط ،المعارف

 .4717 ،دار األندل  ،بيروت ،ديوان الخنساء .29

منردورات  ،دمردق ،حققا وقددم لدا الددكتور محمدود علدي مكدي :ديوان ابن درا  .29
 .4714 ،4ط ،المكتب اإلسالمي

 ،4ط ،دار الجيددل ،بيددروت ،رددرح مجيددد طددراد :ديددوان دعبددل بددن علددي الخزاعددي .27
4779. 

دار  ،بيددروت ،جمعددا وحققددا عبددد الددرحمن يدداغي :ديددوان ابددن رردديق القيروانددي .32
 (.د.ت)ال قافة 

 ،دار الردروق ،جمعا وقدم لا الددكتور إحسدان عبدا  ،ديوان الرصافي البلنسي .34
 .4792 ،2ط ،بيروت

ت )                 ديوان ابن الرومي أبو الحسن علي بدن العبدا  بدن جدريج  .32
 .4794 ،ال يئة المصرية العامة للكتاب ،القاهر  ،تحقيق حسين نصار (،هد293

دار ن ضدة  ،مصدر ،رح وتحقيق علي عبدد العظديمر :ديوان ابن زيدون ورسائلا .33
 .4749 ،مصر للطب  والنرر
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دار  ،تحقيدق الددكتور محمدد فدر  دغديم :(هدد113ت )ديوان ابن سد ل األردبيلي  .31
 .4779 ،4ط ،بيروت ،اليرب اإلسالمي

دار  ،بيدروت ،صدححا وقددم لدا الددكتور إحسدان عبدا  :ديوان الرريف الرضدي .34
 .4771 ،صادر

تحقيق الدكتور نور  حمود   :الرقاع العاملي برواية  علب ديوان رعر عد  بن .31
 ،بيدداد ،منرورات المجمد  العلمدي العراقدي ،القيسي والدكتور حاتم صالح الضامن

4799. 

ردعراء عباسديون )أو  (مجمد  الدذاكر )مطبدوع ضدمن كتداب  ،ديوان أبي الردي  .39
الجامعة  ،نسانيةمنرورات كلية اجداب والعلوم اإل  ،4  ،إبراهيم النجار :(منسيون
 .4799 ،التونسية

تحقيدددق  (،هدددد331ت )ديدددوان الصدددنوبر  أحمدددد بدددن محمدددد بدددن الحسدددن الضدددبي  .39
 .4792 ،4ط ،بيروت ،دار ال قافة ،الدكتور إحسان عبا 

 ،3ط ،دار صدددادر ،بيدددروت ،تحقيدددق خليدددل مدددردم بيددد  :ديدددوان علدددي بدددن الج دددم .37
4771. 

عندي بجمعدا ونردرف  :(هد392ت )ديوان أبي فرا  الحمداني برواية ابن خالويا  .12
 .2221 ،4ط ،دمرق ،منرورات وزار  ال قافة السورية ،الدكتور سامي الدهان

 .دار الكتب العلمية ،بيروت ،نررف علي فاعور :ديوان الفرزدق .14

مطبعددة  ،مصددر ،راجعددا وضددبطا خليددل مطددران :(هددد419ت )ديددوان ابددن قالقدد   .12
 .4724 ،الجوائب

 4792 ،دار الجم ورية ،بيداد ،محفوظتحقيق خيرية محمد  :ديوان كراجم .13

 جمعددا وحققددا أحمددد أحمددد بدددو  وحامددد  :ديدوان المعتمددد بددن عبدداد ملدد  إرددبيلية .11
 .4744 ،المطبعة األميرية ،القاهر  ،عبد المجيد
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 ،تحقيدق الددكتور ب جدة عبدد اليفدور الحددي ي :ديوان أبي نوا  برواية الصدولي .14
 .4792 ،دار الرسالة ،بيداد

 .4711 ،دار صادر ،بيروت (،هد312ت )األندلسي  ديوان ابن هانا .11

 أبدددو الحسدددن يحيدددى بدددن بسدددام الردددنتريني  :الدددذخير  فدددي محاسدددن أهدددل الجزيدددر  .19
 4799 ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا ،تحقيق الدكتور إحسان عبا  (،هد412ت )

 (،هدد177ت )تصدنيف مالد  بدن المرحدل  ،رسالتان فريدتان في عروف الددوبيت .19
العدددد  ،المجلددد ال الددل ،منرددور فددي مجلددة المددورد العراقيددة ،اجيتحقيددق هددالل ندد

 .4791 ،الراب 

يددا األدب السددافر .17  ،أبددو بحددر صددفوان بددن إدريدد  التجيبددي :زاد المسددافر وغددر  محا
 .4792 ،دار الرائد العربي ،بيروت ،نررف عبد القادر حداد

ق محمدد تحقيد ،إبدراهيم بدن علدي الحصدر  القيرواندي :زهدر اجداب و مدر األلبداب .42
 .4743 ،4ط ،القاهر  ،علي البجاو 

تحقيدق الددكتور ندور   (،هدد279ت )أبو بكر محمدد بدن داود األصدب اني  :الزهر  .44
 ،منرددورات وزار  اإلعددالم العراقيددة ،حمددود  القيسددي والدددكتور إبددراهيم السددامرائي

4797. 

مكتبدة  ،لبندان ،الددكتور حسدن أحمدد الندوش ،حياتدا وردعرف :ابن سار  األندلسي .42
 .4771 ،4ط ،ال الل

دار  ،بيددروت ،نرددرف عبدد الددرحمن البرقدوقي :ردرح ديددوان حسدان  ابددت األنصدار  .43
 .4792 ،األندل 

الددار القوميددة  ،القدداهر  ،صدنعة أبدي سددعيد السدكر  :ردرح ديدوان كعددب بدن زهيددر .41
 .4714 ،للطباعة والنرر
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 ،ميدةدار الكتدب العل ،بيدروت ،صنعة عبد الرحمن البرقدوقي :ررح ديوان المتنبي .44
 .2229 ،2ط

 ،دراسددة وتحقيددق الدددكتور خلددف رردديد نعمددان :رددرح الصددولي لددديوان أبددي تمددام .41
 .4799 ،منرورات وزار  ال قافة ،العراق

عبددد السددالم  ،عبددد الددرحيم محمددود ،تحقيددق مصددطفى السددقا :رددروح سددقط الزنددد .49
ال يئدة  ،حامدد عبدد المجيدد بتردراف الددكتور طدا حسدين ،إبدراهيم البيدار  ،هارون
 .4799 ،3ط ،رية العامة للكتابالمص

جم  وتحقيدق ودراسدة عيضدة بدن عبدد اليفدور  :رعراء  قيف في العصر األمو  .49
 .دار العلم للطباعة والنرر ،السعودية ،الصواط

جمعددا وحققددا علددى أصددول مخطوطددة  :(هددد191ت )رددعر أبددي البقدداء الرنددد   .47
مجلددة كليددة  (اذاألسددت)منرددورات مجلددة  ،ومطبوعددة الدددكتور أنقدداذ عطددا اهلل العدداني

 .2224 ،لسنة (24)العدد  ،التربية بجامعة بيداد

 ،تحقيدق فخدر الددين قبداو  ،صدنعة األعلدم الردنتمر  :رعر زهير بدن أبدي سدلمى .12
 .4792 ،3ط ،دار اجفاق الجديد  ،بيروت

تحقيق الدكتور مجاهد مصطفى  :(أبو عبد اهلل محمد بن إدري )رعر الرافعي  .14
 .4791 ،بيداد ،ب جة

مكتبدة األندددل   ،بيدداد ،تحقيدق الدددكتور يحيدى الجبدور  :و  بدن أذيندةردعر عدر  .12
 (.د.ت)

 ،العددراق ،جمدد  وتحقيددق الدددكتور محمددد مجيددد السددعيد :رددعر ابددن اللبانددة الددداني .13
 .4799 ،البصر 

دراسدة وتحقيدق  ،صدنعة أبدي بكدر محمدد بدن الحسدين الصدولي :رعر ابن المعتز .11
 .4799 ،الحرية للطباعة دار ،بيداد ،الدكتور يون  أحمد السامرائي
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دار  ،مصدر ،جمعا وقدم لا الدكتور حسين عطدوان :رعر مروان بن أبي حفصة .14
 .4792 ،3ط ،المعارف

  2221 ،دار الحديل ،القاهر  ،أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل:صحيح البخار  .11

دار  ،مصدددر ،تحقيدددق عبدددد السدددتار احمدددد فدددرا  ،ابدددن المعتدددز :طبقدددات الردددعراء .19
 .4794 ،المعارف

تحقيددق محمددد سددعيد  (،هددد329ت )أحمددد بددن عبددد ربددا األندلسددي  :العقددد الفريددد .19
 .4712 ،دار الفكر ،بيروت ،العريان

أبدو الحسدن علدي بدن ررديق القيرواندي  :العمد  في محاسن الرعر وآدابا ونقددف .17
 ،2ط ،دار الجيددل ،لبنددان ،تحقيددق محمددد محددي الدددين عبددد الحميددد (،هددد141ت )

4792. 

ت )علدي بدن ظدافر األزد  المصدر   :لى عجائدب التردبي اتغرائب التنبي ات ع .92
 ،تحقيق الدكتور محمد زغلول سالم والدكتور مصطفى الصاو  الجدويني (،هد123
  4793 ،دار المعارف ،مصر

مجلددة  ،عبددد العزيددز السدداور  :فائددت رددعر أبددي عبددد اهلل بددن الحددداد األندلسددي .94
 .2222لسنة  (2)العدد  (،29)المجلد  ،المورد العراقية

تحقيدق  ،أبدو نصدر الفدتح بدن خاقدان األردبيلي :قالئد العقيان ومحاسدن األعيدان .92
 .4797 ،4ط ،دار المنار ،األردن ،الدكتور يوسف حسين خريوش

أبو ع مان عمدرو بدن بحدر الجداحظ  :كتاب البرصان والعرجان والعميان والحوالن .93
 ،لررددديددار ا ،العدددراق ،تحقيدددق وردددرح عبدددد السدددالم محمدددد هدددارون (،هدددد244ت )

4792. 

طبعدددة  (،هدددد341ت )أبدددو علدددي إسدددماعيل بدددن القاسدددم القدددالي  :كتددداب األمدددالي .91
 .4743 ،3ط ،مطبعة السعاد  ،مصر ،إسماعيل بن يوسف ذياب
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 ،الدددكتور صددالح خددال  :(دراسددة أدبيددة تاريخيددة)محمددد بددن عمددار األندلسددي  .94
 .4749 ،مطبعة ال د  ،بيداد

 ،دار البرير ،عمان ،تور صالح جرارالدك :(سيرتا ورعرف)مر  الكحل األندلسي  .91
 .4773 ،4ط

تحقيددق محمددد محددي الدددين عبددد  ،المسددعود  :مددرو  الددذهب ومعددادن الجددوهر .99
 .4749 ،3ط ،القاهر  ،الحميد

تحقيدق إبدراهيم  (،هدد133ت )ابن دحية الكلبدي  :المطرب من أرعار أهل الميرب .99
 .4741 ،المطبعة األميرية ،القاهر  ،حامد عبد المجيد ،األبيار 

أبددو نصددر الفددتح بددن  :مطمددح األنفدد  ومسددرح التدد ن  فددي ملددح أهددل األندددل  .97
دار  ،بيددروت ،دراسددة وتحقيددق محمددد علددي رددوابكة (،هددد427ت )خاقددان األرددبيلي 

 .4793 ،4ط ،عمار

تحقيددق محمددد  ،عبددد الددرحيم العباسددي :معاهدد التنصددي  علددى رددواهد التلخددي  .92
 .عالم الكتب ،بيروت ،محي الدين عبد الحميد

تحقيدق محمدد سدعيد  ،عبد الواحد المراكردي :معجب في تلخي  أخبار الميربال .94
 .4713 ،العريان

  (د.ت)القاهر   ،تحقيق أحمد فريد الرفاعي ،ياقوت الحمو  :معجم األدباء .92

دار  (،هددد121ت )ردد اب الدددين أبددو عبددد اهلل يدداقوت الحمددو   :معجددم البلدددان .93
 .بيروت ،صادر
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